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DEN HEER
FRANCOYS VAN LIMBVRCH»'

Advocaet voorden E. gerechte der Stade Amfterdam,

welvaren.

Waerde Heere, en vriendt,

Ck geve nu ander-mael aen den dagh Caftiphuyfens Sthhtelycke

Hymen, waer by gevoeght eenige die noyt in druck geweeft lijn,

welcke ick oordeele, niet van de minfte fijner wereken. Hebbe
veele de Nooteu doen by voegen,oock andere doen luyveren van

fouten, en een ftuck met vier partyen laten componeren. Voorts
hebbc eenige ontwerp/els, ofuyt beeldingen op fommighe fijneir

E.wercken willen infehicken, het welcke, of ick yeder, oock V.E.
voldaen fal hebben, twijffele - dewijle des Autheurs gevoelen dies

aengaende,in eenige deler fijne gedigten,daer mede fchijnt te ftrij-

den. Doch tot mijn verfchoning komt dit •, dat Camphuyfen Salr.

my bekende niet lang voor fijn overlijden , dat hy al wat hart on-

trent dit fijn gevoelen geyvert badde,derhalvea noyt begeerde de Beeldenftraf, &c.neven fijne

wereken in druck uytgegeven foude werden.

Tot 't invoegen vande printgens, hebben my beweeght dele reden: Ick rnerekte, dat

de Wereldt hedenfdaegs , meer en meer de ïelveom helft, en daer toe fich feer genegen be-

gint te thoonen, foo hebbe my ingebeelt, dat door beeltgens, defe voortreffelijcke mans were-

ken, des te meer onder de man foude komen, in handen genomen, gelefeu worden, en profijc



Voor-redeH.

tot ftichtinge doen mochten. Soohetfoouyt valt (als ick verhoope)falmyhertelijck verheu-

gen, en rnijnekoften wel befteedt achten.''

Ick hebbe eenige veerfkens onder de Plaetgens gerijmt,omde felve eenigfins te verlichten.

't Wit ofteoogmerck van alle defe Lietgens eygentlijck uyt te beelden, is't eenemael ormo-
gelijck, der halven hebbe moeten met eeDige Hiftorien , van diergelijcke ftorTen yets daer by

ontwerpen. De veerfkens van een ander (die 't beter lijn werck ware geweeft) verwachtende,

bleven te lang achter,- 't werck onder de pers lijnde, moeft voort.

Ickoffere dit allesV.E.Achtb.Verfoeckende(naer ugewoonlijcke heusheydten befcheyden^

heyt,) mijne vrymoedigheyt te verfchoonen,in 't opdragen van een lbo Hecht en gering bedrijf*

oftoeftel,'t welckde bedillers ongetwijffelt,fal connen dienen om haere bitlige tanden mede te

ftoocken : doch verfeeckere my, foo V. E. door eenige de minfte gonft-blicke uwer oogen,

of geleerde tonge, gelieft afte geven : (hoe my eenige verfchooninge, om de goede meyninge
die ick daer in gehad t hebbe, behoort toegepaft te worden ) dat my niemandt ter wereldt 3

als dan jföo t'eenemael , ofplotfelijck fal durven op 't lijfvallen, enverguyfen.

Dit is dan op t aldervriendelijckfte mijn verfoeck en bede, t félve te dirigeren na uwe wijk
heyt fich gedragen fal.

Waer op my verlaetende waerde Heere , lal eyndigen , Godt biddende V. E. en familie

gelieve te nemen in fijn H.befcherminghe, en V. E. Achtb. dat ick mach behouden V. E.
goede gunfte, blijvende V. E. getrouwfte Vriendt , en Dr .

Jacob Qoiom*

Uyt mijnen winckel,den i. April. 1647. Amfterdarcu
Aêa



Voor-reden

HEt is my (beminde Lefer) vry wat tegen, dat ick juyfl:

mede een Boeckinde Werelt moet brengen, ende

{ten minften na fchijn) oock deel hebben aen de al-ghe-

meene Sotheytvan Boeck-maeck-luft, infonderheyt in

defe tijden , waer in dagelijcks de Werelt met Boecken,

en voor al met Rijmeryen, foo gepropt word, dat het

eenen verveelen mochte , alleen maer da Tijtels en Op-
fchriften, 'k fwijge de Boecken felfs ce leefen. Eu even-

wel (hoe-wel onwillig) moet ick , en vinde my (omver-

fcheyden redenen) foo veel als gedwongen. Sal derhal-

Ven(de-wijl't nu dochfo is als 't blijven moerjt'uwer on-

derrechtinge, een weynigfeggen van 'tBoeck felfs , daer

in hebbe ick voor eerft voor gehad , dat alle Rijmen hare

mate ofte voeten en gelijckmatig getal van fyllaben fouden

hebben, om foo wel gelefen als gefongen te konnen wor-

den, na dien doch alle Rijm ofte Gedicht, (na oudt gc-

bruyek en oock aert van de fake) behoort foo wel lefe-

lijck als fingelijck, en foo wel fingelijck alslefelfjck te fijn.

Lefelijck, iegge ick, op fekere maten en voeten : 't welck

van weynighe Rijmers deur-gaens na-gekomen wordt:
wantgemeynlijck leydt mende fyllaben naden fang of

getal der toonen ; daer nochtans veel eer de fang moede
geleydzijn , na de fyllaben en dichr-mate. Hier door
was ickgenootfaeckt vele fangen óf wijfen (foo men
*t noemt) anders te berijmen dan-fe voor- henen berijmt

zijn geweeft. In de fake felfs binde ickmy niet foo leer

aen woordenen manieren van fpreecken, ('t welck oock
in 't rijmen niet wel doenlijck ende niet leer aen-genaem

En is) als aen fin van de Heylige Schnftuyre. Soo ick daer
i

in, yewers mochte miflen : die in defen wat beters voort
brengt, fal my ende alle vromen dienft doen. In mijn
Rijm end' Dichten, fullen fonder twijffel , de rechte Oor-
delaers en Konlt-hebbers veele fauten fien, doch miflehien

op verr' na foo veel niet als ick felfs. Wat raedt ? het oor-
deel gaet wijder dan de konlt, ick fied'er meer in, dan
ickaftijdt doen kan. En tegen danck moet ick fom-tijds
een faute lijden. Volhevd en aerdigheydt van fin (die voor
al moetgaen) en bevallichcydt van «'oorden en fyllaben,

willen niet al-tijd t'famen: immers met my niet. Eenige
die, felfs ketters in de konfee zijnde, andere nochtans daer
voor, ende haer felven alleen, voor de rechte houden, ful-

len vele van de fauten die eygentlijck fauten zijn, over
'thooft fien , maer onder-tuflchcn lichtelijck 't heele

Werck voor een faute en voor konlteloos houden. Seer

wel, 'k gun een yeder 't vennaeck van zvne opinie. Ick
ben vol-Jaen,als maer 't Boeck (ijn Opfchrift vol-doet,

dat is.- dat het u, Chriftelijckefof tot Chriftelijckheytbe-

reyde) Lefer, ftichte, en met eenen vermake, 't zy door de
irof of konfl : waer toe voor al van nooden is dat het
klaer en verflandelijck zy. In 'twelcke, hoegrooten vlijt

oock aen-gewentis, ick even-wel my felven niet alle-fins

heb konnen genoeg doen; gelijck ick oock duchteden Le-
fer niet te fullen gedaen hebben. De relt al t'famen, is ijdel

ende buyten ons, die nergens van werck moeten maecken
dan van 't geene dat vorderen kan tot onfer onfterffelijck-

en heerlijck-wordinge, dieick uvan herten toe-wenfche;

Godt biddende, u daer in by re zijn met fodanige genade
en hulpe als fijne Wijfheydt, u van nooden acht.

Vaèïl wel.

Ick



Tot den Lefer.

ICk ben geen Krijgs-trómpet,die foeck met ftale fpitfen

Verwoede Benden aen malckanderen te hitl'en ;

Noch Vedel, die verpacht aen Venus lodder-oog,
Natuurs aen-ritilng porr' en wacker met mijn boog 5

Maeruyt den Heyl'gen Geeft her-boren Davids Harpe,
Weïck' over-ftaeg den draftder dert'ler Dichten warpe,
Als mijn geluytgalmt doorder wokken mift en damp,
Daer onfe Borgerfchap gekoft heeft Chrifti ramp :

En raed' elck Ancker-vaft fijn Ziele te vertuyen,

Aen 't Hemelfch door geloov' en hoop, died'ydel buyen
Zijn machtig door te ftaen van 's Wer'lts bewegenis,

Als pracht, en wat meer fond' fy met fich flepend' is.

Mijn Rijmer die uw fchenckt fulck' over-fchoone Leflen

Is weer befchoncken,als de jongfte Soon van Iefle.

Met vol-propt', in-gedruckte', en opgehoopte maet,
In Codes Rijck daer vreugd in eeuwig bloeyen ftaet.

C. I. Vinckel.

ONtfchaker van geluck ! wat heeft u doch bewogen ?

Uw baet? of onfe fcha ? dat ghy ons dus berooft
Van ons' vergode geeft : wiens finne-rijeke hooft

Eerft onlangs, wel verdient, met Lauwer werd om-togen ?

lof-rij cker vult g' 11 kan* met menig waen-vermogen,
Want eynd'lijck was hy uw felf-willig vaft belooft.

Mif- gunden ghy ons 'tlu'ck ? hy heeft doch vaft geilooft

Om ons te doen gedweeg uw komen onderd'oogen.
Maer neen, ghy zijt beweegt van eender ugenan:
De tweede van die naem, daer 's weynig twijffel an,

Vermidts hy merekten dat fijn Stichtelijcke R Y M E N,
Met heylig foet vervult, fijn Rijck veel af-breuck de'en:

Dees' KAMP die heeft hy tot ver HUYSENS toegeftre'en

:

Nu doet fij n God'Iijck Dicht deef' vyant noch befwij mé.
I.K. Hofman.

'

NOch Eer,noch Hooge Staat, en fochtgy te verwerver^
Maervoor u Vader-landt den Hemel te beerven,

O fchrand're Hemels-knaep ! ghy hebt de wulpfe Ieugd
Al fingende geleydt, tot heyligheyd en deugd,
En na Gods wil en wet haer zedig Rijm gefchreven,

En felver voor-gegaen, met vrolij ck, heylig leven,

Een-voudig, wel te vre'en, in vreugd of tegen-fpoedt
,

Soo 't van den Hemel quant, gedijden 't u ten goed'

:

De fondaers leerden ghy, boet-vserdiglijcken weenen,
En bouden foo Gods Kerck met levendige fteenen;

Dus kroond u Gode nu metwifl'e faligheydt,

In 't vrcugdig Hemel-rijck van eeuw tot eeuwigheydt.

n.s.

D
En

E hol-gekaeckte Dood ; wiens honger 't al verflockf,

~:hockt,

en fchono

' Had nauw in gulfigheydt fijn leven in-gefchockt,
wauweld' aen de fmaeck van d'af-<?heklove

ken j

Als uyt den grave quam een nare galmt gekloncken
En mijnd' het lichaem voortj en om de ziel te hael,

Quam 's Hemels Adel af, met Goddelijcke prael,

En voerd'hemop haer koets » waer voor vier Hengften
drabbelden.

De tijd-genoot die 't fag : hoe Aerd' en Hemel grabbel-
den,

Borft dus in tranen uyt : Soo derv' ick dan de Ziel,

Die in den Heere my met David onder-hiel.

Niet foo, 6 vroom gemoed, en toont u niet onedel,
Siet hier fijn harp,en 't geen af-fchijfert van fijn Vedel.

CV.

TOE-



T O E - E Y G E N - R Y M,
Aen de Nieuwelingen in Chriftelijcke Deugde.

ga'j*1»!

llËiËiiiïiflïlïïil
Y die uyt's Werelts droom ontwaeckt, Tenlaet- ften fijt op'tpadt

:*:ï~*;:i;feïïiErfz:Eï:ïïIiïlïIïr

geraeckt. Datdoor GedultenHey!igheyt»TenGod- gelijckeu leven

leydj Ten leven en be-erffenis, VVaer van 't geniet, on-eyndrg is. Die

Nieuwelingen in den ftrijd, Vol moeds maér niet tcn^ eyndezijt.

'i. Ontfang, CnbruyckditRijmen-wercki
De Men vanu Mede-klerck;
De leffen, die ick wenfeh en hoop'
Dat ghy, in uwes Deugdes loop.

Of al getrouwelijck beleeft,

Ofbeter kont dan die-fe geeft ;

De feflen uyt uw's Heeren Woord,
Wel dick maer noyt te veel gehoorr*

3.War



. Wat fchaed de fpoor voor' t Willig peert ?

De Leeifaem'is noytfat geleert,

Doorblafen raeckt in brand 't geen fmoockt
En 't vuyr brand ftercker, als men'tftoockt.

't Raet nutt'lijck al wat quaedt ontiact.

't Baet veel dat vet tot 't befte baet.

Hoe veel 't oock komt, noyt quam 't teveel

'tGheen noodigh is yoor 't noodighft deel.

•. 'tlswaer , door kennisvan Godts Sooa
Zijt gy des wer'lts begeert' o ntvloón :

De fonde, daerg' aen waert gehecht

En door eentaeyen luft vcrknecht,

Daer over fucht en fchaemt g'u hu ;

. Daer van is nu de Ziele fchu >

Die fier ghy nu met bet'rings wenfch
En fmert, in uwen even-menfch :

. Iu plaets van 't quaed by u gepleegt

Eer 't hert van dooling wasontleêgt.

Word nu (door waerheyds drift geport)

Des Heeren jock van u gefchort

:

En flaet oock (fonder om te fien

Na 't blinde doen van blindeliên )

De handen vlijtig aen den ploeg.

*t Is veel : maer veel is niet genoeg.
'. "t Is niet genoeg op defe baen,

Daer ftil-fijn, is, te rugge gaen ;

Daer deugde deugde trecken moet,
En licht blijft ftaen die fich niet fpoedt»

Daer alle vuyl en vuylheyds fchijn

Uyt Lichaem, Ziel, en Geeft moet zijn ;

Daer goet begin geeft bliek vari Loorh,

Maer trou vol-duyren eeifl de Kroon.

7. VVaer luft is, maer geen nauwe weet,
Haeftbeurt'et dat menqualijck treed;
Veel qualijck tre'en maeckt fpoede-lopsj
Door onfpoedt wort men moede-loos ;

Door moede-loofheyd, traeg en flap

:

En dus (want quaed is quades trap)
Raeckt heelaen'tdroomen die dreyg-droomt,
En valt wel die aen 't glippen koomt.

8. En recht als 't quaedt te mets verflimt,

En tot het quaedft by trappen klimt.-

Soo mede 't goed : want nut brengt nut.

En d'eene Deugd is d'anders ftut.

Wei-weten baert wel-leventheyd j

Veel wei-doen, wel bedreventheyd ;

Bedreven theyd, vaftheyd in Deugd;
Deugds vaftheyd, vafte herten-vreugd $

9. Vaft' herten-vreugd, een nader fmaeck,
Van 't onverganckelijck vermaeck ;

Denader fmaeck, een ftercker tocht

Na 't Leven dat'er word gefocht

;

De ftercker tocht, een ftercker doen,
Een nauwer trachten, rader fpoen,

En (fpijt, vervolging en ellend)

Een manlijck duren tot den eud.

10. Hier is veel Leering en gedicht

Dat, tot d'Onchriften Ziel gericht,

U niet in uwen ftand en raeckt

;

Dan, 't ftijft al wat in deugd verniaeckt;

't Is recht vermaeck voor 't vroom gemoedt
Al wat tot waerheyds eere doet,

Tot waerheyds eere doer al 't geen
Dat ('t zy totwienXpreecks waerheyds re'ea.



Rapnaels Jtraerdejoc

ziek. door pen en tong 7

So eer; wie. 't nut jsermengd' met
1 Camphuyiens Sdch.tïyck 1Rym.,tu^gt:diU de rechte man,

tdti hooien fiemel troonde,

'oet, den vriJs gewan,
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ONNVTT EN SCHADELYCKEN ARBEYDT.

Hoc Vfpet de menfche tn aerde en ftof,

Enfoccktalfoonoch eere en lof,

In alJer 3jdel-ydelheyt

Pnrnitt* fen fchadige arbeyi.
£



3 JSTICHTKLICKE RIIMEN. EERSTE DEEL.
Sang:

" Ou op die geyl gedicht of minne -klachten maekt, En menig Maegd'lijkherc fij" reynigheyt ont-

piËpPlilpÉÉifiÉfÉi
fchaekt, Uw' fin-werk is (als rechts) om finnen te verfraey—en: Maer wat van felver waft behoeft men niet te

j£:g: : i——

z

ï.

zaeyen.

. Hou op, verweende konft, van malle Malery,
Het voedtfel van qua'e lu-ft en fiekfche fotterny.

Dejong'enteeie #js breeckt door ontydigh fwaeyenj
En wat van felver wafl: behoeft men niet te zaeyen.

. Hou op tij dt-quiflïg.hooft dat Leugen^ftory dicht.

En d'onbedochteleugd&verydelt enfèntfticht.

Een hongerige maeg is met geen windt re paeyen;
En wat van felver waft behoeftmen nieste,zaeyen, f ^

. Hou op verdwaefde pen die foete eer-fudklltrjft,
;

En loffelijk van Krijg,van Slaen,van Moorden fchfijfcj^

Die tooren, wraeck,en nijdt,in 'therte doei*'vertaéyën:
Al wat van felver waft behoeft men niet te zaeven.
Hou op verwijfde handt, die, t'wijl gy befig zijt

Met nieu fatfoen en dracht, (te mildt in geldt en tljt^

Staeg an een fiieuwe wint vanSottigheyt Iaet waeyen;
Al wat van zelver waft behoe/t men niette zaeyen.

6. Hou op die daghelijcks eeti nieuwen vondt voor-ftelt

Tot minde. ing van £iefd' en meercferingvan geldtj

Dié d' Arent tot een Gier, enlRavensIriaekt van Krayen?

Al Wat van zelver waft behoeft men'ïiiet te zaeyen

7. Hou op vergifte tong dirtvolck in fonden vleytj

r
¥>ieü qgtf Lêytgei-.^HSTn»efileydend' haer ve.Jeytj

*ïnU©tüvalfchérr'ttÓDft Gódsiéden diuftvei draeyen:

. ,«Al f^*F,v
(

ant
ZÊl«di?wfflbehoefi^f^ nut te zaeyen.

'S'.
' Höuop/v^ïdpÖideZielvjmudvvlès-finnighdoenj

'j¥&mp foï*-vül0ejiljé}c ie'boödhey t uyt te bi oen.

t Bèrou en ramp iultgy, van fprtenjfibeydt maeyen:

a feeïvWwalHéhoefe^n niet te zaeyenAl wat van i

Richt-



RICHT-S

Stichtelijcke Rijmen-

ÊR DER BEGEERTEN,

Dwaelde Efau eertijts in't verkiefen,

Mocft hy fyn voor-recht foo verliefen,

Kieft en begeert voor alle faken

'tGecn u kan eeuwigh vrolijck maken
AS



•lom.

11.

4 Eerfte Deel.

Sang: Sbal I bed her go s <£>f : O flaepó foeteflaep.

Eyl-gieiig menfeh, Wiens pond-gedachten , 'tGeniet vanluftenraft betiachten , Den eyfch van u

gemoed, Is recht en goed : Maer de weghen quaet, Die gy daer toegaet: Maer de weghen quaet. Sot kiefen,

tnt.9.

ii.it.
2. «0{.

7.10.

—r "*"
v

-—*~"*4 — "" *
,—

Doet menig menfeh fijn wens verlicfen.

Hy foeckt al daer niet is te vinden

D'e fich door 't Sicnlijck laetveiblinden.

'tls Liefd die hem aën-ftouwc»

En oock weer houdt.

Laes hy kreeg genoeg
Nam hy niet te vroeg:

Laes hy kreeg genoeg gegeven,

Socht hy 't<{penoe(J niet in dit leven.

De befte liefd',is,l)tet fttlj ïjateitj

DetroufteTrQuw.^ICt fltï) betlatm,
't Schijnt droefneyt,maer 'tverblijdt':

WantStofcnTijdt

Van gewenfehte ruft

En vol-maeckte luft:

Van gewenfehte iuft,onendif*,

Is niet in't Vluchtig en Ellendig.

Ick weet een Stadt die fundament heeft,

Gebouwt van die begin noch endt heeft:

Daer vindt (in vreucht en eer)

De menfeh lich we'er,

Die hem felfs verheft,

En Gods weg verkieft:

Die hem felfs verheft op Aerden.

O wiflcüng waert om aen-vaerden.

te

GOD^



Stichtelijcke Rijmen. 'è

GOD-SALIGHEYDTS GENOEGSAEMH EYDT.

Wat/s alhetgoetenmagt eneere
Ten bluft 'int minfthet meer begeert^

In
J

t hart der vrome ftadich leyt,

Godfalicheyts genoechfaemheyt.
A?



Eerfte Deel.

S ang: Sal ick noch langh in heete tranen.

heillSl^üii^ï^^
-**t-

*-
J.tJ.

Cnlet
4.»

s£mn

iflfo.

3n».
31 10
I ft«8 .

3i»8
B

Eefr yemandt, door geftadif» draven, (Gelijckfomtijdts wel yemandt heeft.) Door angfiig Woe-

len en door flaven, Dat hem gheen menfclie died'er leeft, In over-vloedt, Van fchat en goedt,Te boven

êè$eï mm
gaetr'tGeluck dat dient hem feeu 'tGeluck dat dient hem : Maer gertoegf) tj8 mttr.

Wort yeimnt hier foo hoogh verheven

(Geli jek doch felden' yemant wort)

Dat hy,in ftaeg en pijnlijck ftreven,

Van itercke^eor-luft aen-geport,

Door hoogen ftaat,

Romeynfcne daedt,

O£kloeck veiftant,komttot de hoochfteeer:

'tls vet! verworven: Maer genoeg \$ UIKC.
Kan vemant.Jied'er leeft, geraken

(Als doch geen menfeh ter Werclt kan)

Tot fulck geniet van aertfche faken.

Dat hy met rullen toe end' an

Al ruyekt, en fmaeckt,

Hoort,fiet,en raeckt

Wat wel-luft geven mach:dit Luck loopt teer

En boven 'ttnenfch'lijck.-Maer gttioetfj tÖItttÈC*

<5tnoeg heeft niemant van de menfehen,
' Dan die, in 'tAerdtfche door-gefti e'en,

Nu viert van Aerdrfche hoop' en wenfchetij

En,(met fulcks alshy heeft,tc rre'en )

Geruft en (til,

Heeft wat hy wil,

Wil wat hy heeftj kan wat hy poogt en doet*

Doet wat hy kanjeen Heer van fijn gemoet.

Het Aerdtichkan nietnant foo verfmaden

Dat hy meer dan hy heeft niet wenfcht,

«.»

!«•!•.

»•«.*
«•



?.*

Stichtelijcke

Dan die,Van Aerdtfcheliefd' ontladen
? ' En door Gods ftercken Gfceft óntmcnicht,

Na Beter tracht,

Op Beter wacht,

Van Beter.dat vol-maeckt en eeuwig is,

Te fullen erven,leeft in 'thert gewis.

€. Gewis kan niemant zijn van 'terven

1 Des grooten Heyls,daer God me'c loont,

Van nimmermeer te fullen derven,

Van fteets te woonen daer God woont,
Dan die,bereydt

14. ïï.

Rijmen-

Tot alle leyt

Dat God in fijrten diertft hem over-fendt,

Den wil fijns Soons blij ft doen tot aen den end t„

Belachnu,dwafeWeielts-knechten,

(Hoe weeldigh,rijck,en hoogh van ftaat)

Belach-fe die hier 'the; t niet hechten:

Behalven 'tHeyl dat noytveigaet,

Krijgt,ongefochr,

Een llecht-bedocht,

En (na u arme oordeel) arme bloedt

Al'theyl daer gy met pijn vergeefs om wroet.

Sang: Si tanto gratiofa. <©f : O fcboonfte Perfonagie.

" Deugdt, gy zijt foo fchoone, Ghy zijt foo fchoon' en waerdigh om beminnen: Gy zijt fo mildt in't

loonen , Aen allen die door u fich felfs v;crwinncn',Dat wie u fiet„En nochtans yet„ Heeft böven uvevkoren,Of

fonder k.ennis,En menfchelijk begrijp-moet zijn gebojcn,OWoor qua wermisj Enbofcn wil dereden heeft verloren

s Pc-cr



Eerftc Deel.

lof van devghde;

De fchijn van deugde heeft al om
De werelt tot haer eygendom,

Maer die , die by Gods kinderen woont

Diewort met ecuwig lofgekroond



Stichtelijcke Rijmen.

. Door Deugdt is van de Beeften

De menfeh, Gods e'el gefchep,mecftondér-fcheyden:

Deugt plegen,kan de geeftcn

Mits in elkndt met vreugde over-fpreyden:

Deugdt wel gevat,

Is eenen fchat

Dien memantkan ontroven:

Deugdt by 'tonaerdig

En beeftig volck verfmadigt enverfchoven,

Acht God foo waerdig

Dathy,om haer,den menfeh op-voert na boven.

De Deugdt, waer van wy fingen.

En 'theyl-begecrig heit toe u-ilj|n wijfen,

Leyt niet in't doen van dingen

Die Heydenlch-wijfemenfchen,als deugd prijfenj

Ofdie, gefuft

Door aerdtfeh vernuft,

Inlofzijnhoógh geiefen:

Macr in 'tbetreden

Van 'tHeylig padt daer Win Gods leer van lefen:

'ris recht en reden

Dat Loonden wil loon-hebbers Wet moet wefen.

Noodigiag rot Deugde . Aen de Jonckheydc.

Sang: êhefia dolce Sirena.

ïteÈiÊËïllIËillïlliiil

% .. .

.

van 'therte dringt, Verftopt daervooruw*ooren,tferleydelijckeIeugdt,Daer vallche wordt ver-koren

,

——-*-———*---J-

—

-A——l— . .1 ^ i » ...ii . « . . . ... ' " ———-

~

tjitflx
~"*'«*-»w E foete Meere-minne, Die foo aentreck'lijck fingt, Dat haergcfang tot binnen, In'tdiepft

juj,. 1 __ J

iillii^iiili^iiiiiiii

Verlieft men \fare vreugdr. NOO



TO lerfteDcel.

NOODIGING TOT DEVGDE.

O Jonckhcyt vliet 'ivttmomdefoct

*tVerradigh fchoon 'tbedrieghlijck goct,

Dés werelts, 'tgeen u Ziel fal cooden
Ten zy ghy u xznDeugbtlaet noodeu.



•«:.?«!>;

*»-3
7.

AlSait,

»* 45-
44-

4.

I Al is-fe fchoen bepcerelf

En heeriijck in cieraet,
s
tls even-wel de Werelr.

Die met al 'thaer vcrgaet:

Daer niemant (hoe ellendig)

Si;n liefde oyt op lag

Soohyf* in haer inwendig

Onopgetooyt béfag.

Veiftopt,niet 'slichaems leden

Met Was of dichte Wol,

Maer hebt veiftant van redeni
-• Het hert van aendacht vol.

Gebieck van goe befitteis

Geeft qua' bewoonders fte'e

Deuchts aenvang brengt wat bitters^

Maer 'tendt3veel foetheyt me'e.

In-dien gy nu in domheyt
Het merch van uwen tijdt;

Op 'tpadt daer afen om leydt

Dwaes-luftelijck verflijt:

Die na foo foet komt troonen,

Soo fchooa en heyl'-rijck laet't,

Sal met berou u loonen;

En noch mif-fchien te laet.

Stichtelijcke Rijmen. a«"i

J. Ickeyfch niet dat gyruiHg
En vrolijcklaet te zijn,

Maer dat g'u wacht voor'rluftig

Welckseynde loopt op pijn.

Ickeyfch met dat gy 'Cminnen

'tMinluftig hert belet' t,

Maer dat gy flechts uw' finnen

Op minnaers waerder fet.

6. Te willen 'tLief' ontbeei en.

Is tegens Liefds natuur.

Des Minnaers hoochft begeeren,

Is darde minne duur;

De minne kan niet duren-

Als 'tMinlijck woitgemift:

En eynd'lijck volgt'er treuren

Daer waen ficn heeft vergift.

7. Laet fchijn u niet verblinden;

Schrickt niet voor deugts gedaent
Gy fult-fe foeter vinden

Dan gy in 'teerfte waent.

Allencken,wort hy magtig

Die ernftig werck begint.

En Liefd is dubbel -krachtig

Als fy Liefs-trouw bcvint.

*>*• 3-

B 2 TWEE-



I* EerfteDeel.

TWEE-5PRAACK. S ang: EngelfchEcho.<BÏ' Maïfims. :-=iIA 4

I- I Y» ,,r j. II I T Jg_-A-_- . 1 T JZi A tit ii t I -J JL Jk_ A >/?TTXTÏ i * T XtT7ÏT T r T b»T i T i TT i i "

Heit is my benout,Benout (helaes! ) tot in der doodt; Waer 'k my wende,Volgt el!ende,A!s een feha-

-#-

duw na. In direenfaem woud, Wiliick^geperft door diepen noodt,Luyd uyt-fteenen, En beweenen,Al mijn 3

:t:

j
ramp en {"cha. Ach! wanneer, Krijg' ick we'er, 't Geen ick foo beminden? j&eem eeitfecet/^OCCBtttet mtttj

^-^'-'T'tÏ'T*^

@-
BH

4--^—

<£5p fult ÊïtCt Üiriöcn. Beter vinden kan ik nieh*t2£fjlt qtta COgClt fcfler JJ'ltpt ftet. 'tHert my noyt tot beter

-K

A E N-
riet. -f3]^ nletmiraienjjteftcrf öatblict. Hoe 't zyjiadick 't we'er-om,ten eyndcwaw 't verdriet.



Stichtelijcke Rijmen.

AENVECHfINGS 0$MER.CKINGH.
*3

De broofe menfche liclitiijck fnecft

Diefteedts in weelde en welluft leeft.

Wie d'ydelheyt met luft aenfehout

Aenvechting, ftreckt hem heylfaem fout.
•B'3



M.

Eerfte Deel.

2.

G.R,

M.
G.R.
M.
G.R.
M.
M. 3

'kMeynden, ick flrond xtfv,

tGeluck dit löëg my mirriijcktoe;'

Staats va mee. en,

Schat en eei en

Scheen en my bereydt;

'kVoelden my ven-aft,

En ne'er gevek,ick weet niet hoej

't Luck,fchoon heenen

En veidweenen,

Liet mj 'therten-leyt

Wie rooit my
Soo t'onty'

Al mijn nerts vermaken?
<Ceitbte &p
ilos mbjp

'Ban ellenö üaïï maften
Qaaet ^evlae's ! ) en weerdgeen quaedt.

•©itaebtUjecrtquacötafö ta&oöt toe

God,die goedtis, wee. t geen baet.i

Wetlb befnoepen t£ geenfjaeöt.
'tSchijnt waar, maer liever noch had ick een

Wat ick ren ofloop, [
Hoe ick my felven quel ofpijnj
Watickflave
Hoe ick drave,

Laes ! 'tis fonder vrucht.

Sterfvergecffe hoop,
Wech uyt mijn hert, 'ten wil niet zijn:

'tïs al tegen;

Heyl en Segen

Zijn van my gevlucht.

-Ia et.

ander

raedt.

G.R,

M.
G.R.
M.
G.R.
M.

G.R.

M.
G.R.
M.

G.R.

Is'tr dan .....

Niet waar an

My trooftkan gefchieden?

1©i$$/ Öet&an:
l^iKötflechsjban

't<Ü?een banu totl blteüen.
Wie kan vli'ei. als 'the, t noch haeckt?

3Ute ang fcetat/ en noept genaetftt.

W.elaetgeem 'tgeen foo veimaeckt?

3!)teno£f) htttt ïjeeft gefmaetfit.
'tlswaer:, als Beter komt,wort Snooder geern ver-

4. Moedt mijn ziele moedt. (Taeckt.

Wat moedt? (helaes 1

) waer op? waerna?
'tAeiótfche mifl ' ick;

Beter giff' ick:

Maer wat giftens re'en?

Vindtm' oock beter Goedt?
Het oog feyt neenjhethert feyt ja.

'tOog kan liegen 5

'tHei t, bedriegen.

Wie volg ick van tween?
Onbeken dt

Ismy 'tendt

Daer 'k roe wort gedreven.

©teeiïcnöt
$eemtenfenÖt

/Wil u 't<£cmiifg geben.
'tEea\vig?maer wie weet ofwaer?

©pt De §>tff lift ijs 'topenbaer.
Vaarheyt is mif-fchien niet daer.

'tïtlaerbeüjgflïjemfelUettftlacr, -

M. Hoc



ff. Hoc foet U 'tcjrocfMiaoct esn waar-gelijcke maer.

AL 5« Waar-om „w<ls net doch
Dat tny het Onverganckelijck

In voor-tijden

Minverbl)den
Dan te defer ftondt? •

Laes ! ïckfie'tbeiroch :

*tG'loof,niet in 'thert ontfanckefyck,

(Dooi 'tin-beelden

Van 'svleefch weelden)
!agfleehs inde mondt.

Nuis'twat .^

Maer dien fchat

Vond ick geern noch klaerdei'.

B. R. IBojö niet mat
<©ietoe-oat

«©zupt allencBert naeftcr.

JJ. Ach ! die fach.Wis gaet voo Raem:
G. R. p-tpn geloof tö aengenaem

.

IA. 'tSien daer bv, waer oock bequaem.

G. R. «Sten en «©'lootten gaen non t t'faem:© ettgot Die «©eugötjï loon niet fiet / Djaegt

Stichtelijcke Rijmen, 't$

toaerTijcli ^«uigöes naern.

M. £• " Leefnochjiope, leef:

'kBegin een ander heyl te fienj

Duyfterniflen

De'en my 'tmiflenj

Sehijnhad my verblindt.

Kleef niet,finnen kleef,

Kleefnietaen't«een dat noch moetvli'en:

'tls alfterfi'hjck

En bcdeifPlijck

Wattn' op Aerden vindt.

Langs wat baen

Sal ick gaen

Na 'tsjeluckig leven?

'aÜt'otm pa'en
l£mötgnfïaeii

3|n <©oöjï IBoo^öt gefröj-etnn :

Die ooi deelt de Werelt.mal. -

«©nrerfjt oojöeel bjengïit ten \jal.

Och ! die paden fijn foo fmal

!

'töijcSe loon toetfoet'et al.

Wel aen ick fie een weg die 'kbet bedenken fal.

G.R.

M.
G.R.

M.
G.R,

M.

TWEE-SPRAACK.
Sang: Schoon Amarillis , Segt wat uw' wil is.

5 >

^mpltoat plagen t.Wwahoor ick kla-géo? k. <ScnmfHfcS fffö»»*lÈ-ft<«>*tteel ellen*

M I D-

ïlcini.

7.*t«

*



if EerfteDec!.

Middelen tot heyl en bevgde.

Siet hoe 't gedrocht, den fwacken menfeh
Bevecht, en tracht hem na hun

J

wenfeh
T'ontvt'eemden vande ware vreugde
En middelen tot heyl en deugde,



Stichtelijcke Rijmep.

9fal.

3"!).
9-31..

18. tl.

H.

3»r.
14 '9'
peau.

i*.
Aam.
y.18.
JPci-'ü.

%.'•
il'I.
IJ. 10'

PM-
ir,
£>i«r.

peab.
M. «•

*>ap.

I-Coj.
1.8.

3»!).

4.10.

fcetU T.Daetis g'een quaet fo groot3ofGod kan 'twenden K. <Jp0Ö toent geen fonbacrg fluaet. T. Ia: als hy

^^iïlliülëül^
fónde lact. K. jfl&aet bteniêt Ban töat taeW T. God kan ïaet fen- den.

Klager, i. Bï©tl:maermtiïBtatfiten»
Troofter. Kracht wafï door trachten.

k. «&ua'c toenfi raaerBt muf) ten onbeimogen,
T. Qjja'e wenft wij ckt door onfichtig tegen-pogen.

k. -jftroif "
'

T.

K.

T.

K.

T.

K-

T-

K.

T.

K.

T.

3

icnfï te boen/ is foet.

Na raedt te doen 5is goet.

Itëenft uiojt te fietcB geboet»
Maer 'tis door logen.

Wat boctqua'ebucniu^
Gebreckvan kennis.

l£oe Ban be Bennis 3&eugbe bmcBen ?

De kennis doet elcks dings waerdije mereken.

W&t bun gt öatmereben in-*

Ofgroot' ofklevne minn'.

ï^el.teü 1 ©omfteptbanfin'.
Kan ondeugdt ftereken.

k. 4. 3©atraebttotbomBept/
T. Mei ckt waer 't padt krom leyr.

k. l©atbo?bertombaectoeteraer6en/
T. Met hert en ziel geheel tot God te naken.

k. tyot naecBt men «©ob * r. Te met.

K. 3|oeeetfi^ T. Door revn gebedt.

K. 'toert tg te fcer bcfet

J©et aerbftöe fafien.

T. y. Maeckt ruymt van binnen.

k. ï^oefal'B beginnend
T. Hoe groot u noot is over-wegen. , .

k. ï©atnutïjepbttisbaectnb<rojtnp gelegen?
T. Noodts kennis die poi t aen.

K. WatttOti T. Tot God tegaen.

k. 'ftï©il/nauraebt/beftaen,
T. Goe wil krijgt fegeh.

Uf,
lo4>
3ac..f,
8.

il*at.
7-7.

Jj.ïS.

Ondes



r* Eerfte Deel.

Onder denPerföonvan een Recht-bekeerde.

S A K G:

i pat

.

17.9.

ÈPJËligSp
Ynen geeftvoel ick my dringen , Tot een vrolijck Lied , Vrolijck mach de menfch tvel fingen,Als 't in

God^efchiecL Hoe kan hy vreugd bedecken , Die na lang fóecken vind ? 'tMoet al na vreugde ftrecken , Als

Ii!ë
pfai.

30.11.

1.13.

'thert heeft dat'et mint,

'tls vei makelijck te fpreken

Van fijn droefenis',

Alsjbedróeftheyds ftofgeweken.
Vreugd' in plaetfe isV

De menfch, dien, t'wijl hy wandert,

Het dool-padt valt heel fuur,

Gedenckt,als*t na verandert, .

Met vreugd zijn avontuur.

. Lans; had ick vergeefs geloopen

In mijn 011 verftand;

'kHoopten daer nief was te hoopen j

'kSocht daer ick niet en vand ;

Opfnood' en aerdfche dingen
Hat ick mijn hert gekt;

Door luft tot vryheydt, gingen
De finnen recht na'triet.

Moeft ick het beminde derven

;

'tHert en had geen ruft:

Kond ick het fom-tijdts verwerven}
'tStopten geenea luft,

Crue.
5.«.

D O-



Stichtelijcke R jjinen.

DOLÏNGS EYNDE, .£.. •

19-

De "weelde en dertxlheyt,was hem te lwaer om dragen?

Verandering hy kielt,die winckte hem vriend'lijck toe.

Maer als hy quam in
J

t lacg,en voelde fpot en {lagen,

En honger, dorft, en koud
J

, doe was hy Doling moe»
Ca



20

3-1-

6,

«arn.
13.17.

EerfteDecI.

Werftandt dat ramp fou' fchuttea

En wift niet hoe het fou':

Hêt hert dat heyl wou' nutten,

En wift niet wat het wpu.
Mijn gedachten liet ick weyden,

Wey'den,wijdt en breydt:

'tEen dingwas van 'taerverfcheyden,

Doen t'faem ydeJheydt.

'kSochtwaerickfoeken konde,
Doch op een dooL-compas:

'tWordt niet op Aerdt gevonden
Datnoyt op Aerdt en was. :

God,die goedt is,Iiet de ftralea

Vanïïjn Heylig Woordt

Op mijn hert van verre dalen

;

'tLicht floegh ijlings voort j

'tHert uyt den ftofgeheven,
- Sach (doch door fchemering)
Een weg die na een leven

Dat beter was,toe-ging.

'tGoedtwasfchoon dat fich vertoonden;

.

En,hoe 'fnaerder quam,
Hoe 't in d'oogen noch meer ichoonden

En 'thert'tot fich nam ;

De Liefd' begon t'ontvuncken j

Door luft van 'tHeyl hier naer,

Liet fich het hert beduncken
Geen weg en was te fwaer.

J6let«

Sang: Als op 't veorgaende,

i i.

iiiii^iiiiliii^
j;~ski TJsaén-vingickvaft met vreu'g- den. En (ghelijck 't my fcheen) Ginghlanghs'trechtepadder

pftii.

deugh'- den, Na het leven heen. Nochtans (hoe 't was) inwendig, Hadnoch de ziel geen vre'e,ick voelden my

ellendig» Maer wilt niet wie 't my de'e, .Al



Als het hert' had 't geen 'tbegeerden,

Was het noch al yetj

Maer alfz' haren wenfch ontbeerden,
Had de Ziel verdriet;

'tHert wou', wel deugdt beminnen,
Soo lang 'tgeen Tegen vondt:

Scheen wel telteen van binnen
Als 'rtvel van buyten Irondt.

Van het grof vcrmaeck derfonden.
Die de Wer'lt felfs laeckt,

Was de Ziele wel ontbonden
en nietinvermaeckt:

Maer 'svleefchs fubtij IeMen

,

En mennigerly begeert,
Die 'thert meeft kan ontrollen f

Was noch niet al geweert»

Stichtelijcke Rijmen.

4. En doe God nu diepe firoomen
Van fwaer ongeval,

Van ellend' en kruys liet komen,
Laes ! was 'tniet-met-aJ:

De nevels die verdwenen;
Allencken vand' de Ziel

Datfy niet was datgene
Daer fy fich eerit voor hiel',

f. Liefde tot her falig leven

Had in 'thert wel fte'e,

Maer de aerdfche Liefd* (gebleven)

Woond' en was'er mee:
De Zielwou' geern na boven j

Midsdatf'oock hier trooft vand.

Het hert wou wel gelooven,

Maerfocht op Acrden pand.

21

JW«t,
7-17.

•al.}.

17.

Sang: Alsopdevoor-gaende.

glSiiïiiïïppili
Aer-om was het, ó ! mijn Ziele, Daer gv Hetnelfch waerd, Dat u luiten noch fö vie - Jen 3 Na de

•^ihoode Aerd ? Gy aen-vingt wel 't aenfchouweqj Maer ndich niet klaer genoeg : Gyfchepten csheyU vertrouwen;

C3 Ma«f



Eerfte Deel.ia Jtertte ijee».

i.

6.4-

ö.8.

Maer 't was noch wat te vroeg.

Gy faecht wel het land van vrede»

Als door eenen mift;

Maer op 'tpad dat.Gy moeft treden.

Was niet wel gegift,

Qy woud,door weinig leerensj

Licht weten wat hetzy.

Wat anders is van veerens,

Wat anders van na-by.

. Soo lang God de ae.dfche fakes

Noch in voor-fpoed liet, .

Hoorden gy wel van verfaken,

Maer verftond het niet,-

Doo:' fw.acken lult gedreven,

Beftond gyfom-tijdtswat,

En woud wel over-geven,

MaerTiiet al wat gy had:

. Door gebreck van wel te weten
Wat fulck heyl aen-langt,

Fantafeerd' ick my een keten
" Vari'tgeen niet tTaem hangt:-

Ick wou' twee dingen knoopen
Waer aen geen knoopen isj

Twee wegen teffens loopen,

Maèr liep-fe beyde mis.

't Hert tot tweederley genegen,
'..'• Stondtftaegwanckdijck:

'tEen was 'tander in de wege?
'tEeuw'g/tVerganckelij ck„

HetAerdfch met vliet te fbeken.

Was niet vol-uyt myn/in.

Het Hemelfch te bekloecken,

Belette d'aertfehe minu'.

6. Pus nabeyden foeckend',focht ick

i

;Geenvanbeydenwel:
Van 'tvergceffchefoecken brochtick

Niet dan hert-gequel.

'kSloeg acht wat and'refeydenj

Doch al haer trooft was windt

:

Laes ! die my wilden leyden,

Diewaren felver blindt.

6*4

Sang:
Id 'tfoetfte vanden May..

i v.

I

T Geloofallencken kleynder,

Waer heel te njetgeraeckt,

. Soo God 'tgeficht met reynder

Had,door fijn Woordt.gcmaeckt:
Be



Defchatvan fijn-genaden

Wierd my fo op-gedaen,
Dat ick des Levens paden

Gants klaer voor my fach flaen.

a. Door 'tWoordtwelt'over-denckenj
Vand ick de Deugd foo fchoon,

En 'tloon dat God wil fchencken.
Een fulcken waerden loon.

Dat M'ied'er na wil vaten,

Nootwendig vlcefch en bloedtj

Met al wat aerdtfchis, haten

En gantfch afrfweeren moet.

3

.

Ick fach dat fulck verfaken

Geen vryicheyt en-laet

Tot toorn verwijten wrake,

En al wat fmertoffchaedtj
,

Tot pracht tot heerfching dwingen,
Vyandig weder-ftaenj

En geen van al die dingen

Die d'Acrdfche LieFd' voor-ftaeu,

4. Dees Handt ( fach kk) kon maken'

Datm* hier ziel-ruftig leeft.

Geen onruft kan hem naken
Die alles over-geeft.

Die niet heeft,daer het herte

Hier ti ooft heeft ofop ftaet,

Gevoelt geen zielen-fmerte

-Als God wil darmen 'tlaet.

y. 'tGefieht van God verkregen,

De'e my met grondt verftaen

Dat ick van beydewegen-

Sticfatelijcke Rijmen. 33
Maer een alleen moert gaen.

'tMinft moeft voor 'tmeefte wijeken;

Te groot was my 'tverfcheel:

Het Aerdfche liet ick rtrijcken,

En koos een Hemelfch deel.

S A N g:

3ll$op'tf)oozgaende,

<©ofü

Quefta dolce Sirena Pag. 8,

v.

Et beft heb ick verkoren

,

Dies is mijn hert verblijdt:

Veel luft is hem geboren
Die fijn' Quel-luft is quijt

Geen tonge, die de foedieydt

En vreughd' oyt fprack ofriedr,
Die om en in't ghemoedtleydt
Daer die keur recht gefchiedt ,.

a . Maer met wat vreugden-ftt oomea
Wort na, de ziel veivult,

Die van Deugd in-genomen
En innerlijck door fult't,

Van quaed en fond gefcheyden3
Nu een is met haer God,

En doorgeweldt noch vleyden

Aftreedt Van fijn gebod.

H

Jo.1

3. Wac



21$. Sterfte Deel

2ta;.
s.41.

•Cef.
e. ir*

Wat Vreugd fie ick my moeten

Nu ick ben op het pad

Dat toe end' a'n de voeten

Recht brengt na Gods ftad

Van 'tAcrdfch ben ick ontbonden*
Mijn God en ick zijn een

:

Sterf ick maerfteeds der fonde,

De band kan noyt ontween.

O dubbel» dubbel falig

Die foo hier is gepaert

!

Wat tong is foo fchoon-talig

Die immer na fijn wacrd,

Kan na fijn waerd uyt-fpiekeit

De foetheyd van dien band
Die ons,voor vrees van breken,

Gods Geeft lact tot een pand?

Mijn 6od,dfe,mijns gedachtig»,

Voor eerfl my hierverkleent,

En na met u foo krachtig

Hebt door uw' Woord vereent,

Maeckt defen grooten fegen

Geduerfaem over my,

Tot dat kk op-geftegen,

Inwefenbyuzy.
WiltiHeylig God,my töonen

En doen bemercken klaer

Ofyet in my mocht woonen
Dat ü noch tegen waer :

Noch waer ofworden konde j

Op dat ick 'tflucx uyt-roe,

En geener fonden wonde
Bedeckt iri 'thert en voe.

Sang: Forgs Gailiardé,

An te ftrijden wil ik fingen afingen een aendachtig Liedt : ƒ tf: :ƒ• Hoe de menfch die wel wil

jip||^^|iteg^ip:IIS^fËg
ftrijden, heeft te ftrijden,en hoe niet. :[: :f: *ƒ; Al de Werelds vol ftrijdens: ftrijden is menigerhand: :f:

•/:
-.f*

CHRIS-



Stichtelijcke Rijmen.

CHÏUSTELYCK GEVECHT,
.**

4

Dengeeftelijcken Leeu ons aller ouden vyant,

Benaut, en pranght, en klemt, den menfch, dat hy om byflant

Zich keert, tot hem die Schilt, en Sweert, en Helm, kan geven*

Deganfche Rufting. d
J

Overwinning, 'tEeuwich leven*



#* Eetfte Deel.

teEz^•^"^'-f^TT"'Ty"+-¥-^-f-jS^~zt^~x~zzzi:z~:z:

Strijden dijdfom-tijts toteere, ftrijden dient fom-tijdts tot fchand. .ƒ• .ƒ• .•ƒ Menig ftrijdt een dwaeflijck ftrij-

I
*y 1

'

T Y~\ ffi^Y"~ï^ ^cr^zA. izz'Cr~A*Y"~T T"~ ï ^?r~?~i~?*~7'

den om 't gering op 't ongewis; ••ƒ: tfi ••ƒ• Menig ftrijdt een wijfplijck ftrijden om'tgeenftrijdens waerdig is.

5Ï3:Sz|xï?:5E|zzSz:5

;ƒ> :f: :f: Som-tijts ftrijdt men hier een ftrijden dat met Godes wille ftrijdt ; tfi :fi
••ƒ- Som-tijdts ftrijdt

men hier een ftrijden daerden Hemel in verblijdt.
:f: :f: :ƒ;

2. Chrifterr-menfche , wilt gy ftrijdeniftrijden dat ghy i Die fijns Vyandts niet is kundig,acht heni, tot fijn fcha'e,

over-wint j
j

te kleyn

:

Over-wint,dac gy der kroonen Kroon voor u bereydet vint: Die niet heeft waer me'e te ft; ijden,fchoon hy a! den ftrijdt

Soo moet ghy verftaen en \veten 3Waer-om ghy den ftrijdt j n.iet vrucht,

zzz±±i~:;^z:i:ztz:$:i£z:az$:3£Zi:!:±i

aen-gaet ; ......
Wie u Vyant i wclek het Wapen daer men tiem me'e we- i

"d'et-ftaet. "

'

- l

Die niet w'ee: vaer-om hy feijdet , velgt «iet recht 3fijn I

Capiteyn:' .
' \ tIsomgecnéWêr<ÜtslHft«ei,Y«^d^,tna^ihiiy*nochho5'/ Is

Wort in 'tfcïjïie» Jirfit vêi>fla|^af.geraeclftiftracks op de
* ! vlucht. |

5 . 't 3trijden-dat gy&febt te ' ftrijden a «avaérdfehe eer * c«t

,

noch \*>U
10- 1>



StichtelijekeRjjevsn. 37

E»amnierVeïgaockcHjicks: het zjr wat Weelde, Eer, of Wat behoeft by "tYfrenhainaüh <üealfu-kke.n vyanthecf:

Schat

:

»•»" Chriftenen xijn hier iiyt-rlanders/onder vafte Erfof Stadt.
»•,,

• wie fal ftrijdenom 'tverwerven van hecgeen hy niet en

acht?

Wie kan vechten om't behouden van 'tgeen hy noch heeft

noch acht?

Wie wil krijgen om't vei krijgen van een ding 'twelck , als

hy 't heeft,

Groot gevaer van meerder fchade,mer veel angft en forgen,

geeft ?

4. 'tStrijden dat gy hebt te rtri),den , uwe Slag dien gy
hier flaet,

Is niet met den fwacken Menfche,die uy t vleefch en bloet

befhet :

ïs niet met den fwacken Menfche,die, uyt ftof te f3cm ge-

bracht

En genoodtfehiekt om te derven ,kleyn en nietig is van

kracht

:

«pbtf. Is niet met den fwacken Menfche, die u (hier op Aerden
*•»»• vreemt)

Ah hy alles komt ontnemen, dan noch niets van 't uwe
neemt

:

Is niet met den fwacken Menfche,die maer aen het lijf en

taft,

En wanneer hy komt op 'tho oghfte , 'rkven neemt , en u
'

ontlaft.

f,
' tStrijden dat gy hebt te ftrijden,en in God geftreden

word,
Is met Stael nóch eenig Wapen dacr men menfchen-bloet

me'e ftort. 1

Welck, uvd vleefch. noch bloed beftaende, 'tfienlijck lijf

geen. wonden geeft?

Waer toe (ai hy 'tStaeL gebiuycken die al 's Werelds
Schoon en Soet

Niet fo waei t wil noch kan achten als een druppel men^
fchen-bloed :

Als een druppel bloed van menfehen : dien men al-rijdt

goedt, voor quaed;

Segening,voor vlocck moetijeven; liefde fchuldig is voor net.

haet. ,ai4

7. 'tStrijden dat gv hebt teftrijden is om 'teeuwigHe-
metfeh Goed.

IGoed foo feer van herobcnijdet metwien gy hier fkij den
moet

:

'tls om Eer die van den waren Eerder,God, w'orttoe-ge-

lcyt;
_

Eer en lof,waer van dcK'roone niet verdord in ceuwigfievt;

'tls om Rijckdom en om Schutten die noch loeit noclynot J^m.

en fchend :

6 ' 10 "

En bewaert in't bovcniV Boven, diefnoch roovcr oyt ont-

wend :

'tls om een de hoochfte weMuft , die fleeds duurt-, en foo

Verfaet

Dat de luft omhaer te proeven nimmer-meer nochtans ver- ^ tec>

gaet, a4 . 54,

7. Uwe Vyand' (ilerck , ja fteicker dan a! wat fich fterek

beroemt

;

Vorft en God van dele \l'erelt,in Gods Woord te recht ge-
noemt)

Is een Geeft : niet Een; maer eenig,en van talie-loos getal:

D z Die



x 8 Eerfte

^ Die u omgaet, boven fweeft,en ftcdig loertop fijnen val: 1

i.e.
'

'tls Hy,die des vleefch begeerten en der finnen eygen luft,

Dpor veel duyfendt liftigheden tegen u tenftrijde ruft :

'els Hy,die de fchakke vonden van zijn dienaers (hier en

daer)

Weet te fiureii: uwe Vyandt is de gantfche helfche fchaer.

S A M G:

3llg op 't boo jgaenbCe

I I.

"TWapen dat gy aen moet hebben,daer gy mede moet

X t e veldt,

Daer ghy ftrijdt me'e moet beginnen tegen 't Geefteli;ck
~~

geweldt,

Tegen al't bedrogh en liften van een foo gefwint Vyand,

«iW Is IjetjGheeftelijcke Wapen 'twelck u Godt u fchickt ter
6'

handt.

Dit moet gy geheel aentreckemnieteen ftuck en mach'er

van :

(Waer men hem maer bloot kan vinden; treftmen ftrax zijn

vyandt anj

Dit moet ghy geheel aentrecken,om,wanneer 't aen 'tftrij-

den geldt,

Vaft te ftaen; en onbeweeglijck,u te dragen als een held.

2. Een Soldaet,om onbeIemmert,rap, en vaft te zijn van

&nr. le
'

en -

i4- Moet gefchortfijn met een <£5o Jt> tl rontfom om lijn len-

den heen

;

Deel.
Een goedt Chiiften,omtotftri;den flucx te zijn er} vaft- tet

ftaen,

En, door 'sJBuycks vermaeck en luften nimmer traeglijck • -. -

toetêgaen;
Nimmer yet telkymer-ooghen : moet Gods IDatrljtyö

(die hem wijft

Hoe men 'sLijfs behoeft', en alles wat de Werelt acht en
prijft,

In lijn waerd' en maet moet fchatten en gebruyeken) vaft

en ftijf

Rondtf-om om fijn hert behouden, als een gordel om het

lijf.

?. Om het hert (fonteyn des levens) van quetfuur te hou-
den vry, \

9*U
Heeft een aerdfeh Soldaet van nooden datfijn borft behar-

**"

nafcht zy: . 'J

Omfijn 3hert(fonteyn van Deugde en van alle doen enlaet)

Scheut-en. fteeck-vry te bewaren voor al 'sDuyvels lift en
raedt

:

Om den luft en wiltotfonden,ftae^enernftigteverho'ea, . ...
,

Heeft een Chriften-Krijgf-man Deugd-luft en Eccljt" -•'

ÖeertlLCfjcpö van doen? . ...... ilk

Deugd-luft,die hem een JöojfMliapetten onbreeckbaer
ftael verftreckt

Tegen in-breeck der begeerten,die de Duyvel fteeds op- &„,
weckt. . £ 15.

4. Een Soldaet,die in den oorlog menig-mael verplaet-

fen moet,

Heeft van doen (om wis te treden) ftereke ^rfjoetttli aen
1

fi;n voet'; . . .
'.

Een goet Chii(ten,die op Aerden hoeft een ongeftadig lot,

Ak

'?•
r.



Stichtciijcke Rijmen
Alshy veel-tijdts vècl moet (werven, ia den dienft van

fijnen God,

Brengt,al waer hy komt gewand'len, waer hy aen-Iand of

verkeeit,

(Na den aert des Euangeliis, hem van fijnen Heer geleert)

Brengbt al waer hykomt, als Schoenen aen fijn voeten

voor fich me'e

Eengemoet enhertdattieerötgen gewillighi: totbVc'e.

y, 'tGrootit gevaer dat een boldaet heeft , is, van fteen,

vuer,en gefchut,

Om dk wel te konnenmijden.is voor al fijn ^Cljilbhem
nut:

'tHoochfte leet waer me'e de Duyvel,als hy heeft vergeefs

bekoort,

'iChriften-herte komt befpringen , is, vei volging.haet en

moort.

Dit zijn 's Duyvels vuyr'ge fchichten, 't wapen daerhy

ftcrckft' ms'e kampt.

Hierisons't<J5cloofvannooden,aiseen Schildtdaer'tal

op fchampt.

Wat vrae<n bv na galg, na radt, na fwaert, na vuyr, naallc

cjuaedt,

Die 'tGeloofheeft dat God alles loont met loon die noyt

vergaet ?

6, 'tLaetfteftuckvan fijnSchut-wapen dateen Kiijgfr

man neemt en fet

(Om voor wonden te bevrijden) op fijn hooft.is fijn ÏJcI*

met:
'tLaetfte ftuck van uw' Scliut-wapen 'twelck gy nu ten

ftrijdtbereydt,

Moetaen-vaerden,is den Helm vanwilfe ï^OOjJ' ÖCE £>&*
licïjcpöt

:

29
Hoop' , die u verftant en finnen yaft doeftaenin Chüftj

Leer,

En doorgeene tegenhedendencken om een ander heer.

Hy fal vruchten nochte vluchten , die , met flikken Helm
voor-fien,

Harde Magen kan verdragen , en den Duyvel 'thooft durf
bien.

7. Niet genoeg is 't,dat een Krijgf-man fchuc en fcherm
voor wonden heeft,

'tSwaerd moet hy daer neven dragen, daer hy ielfs me'e Br, r

wonden geeft ; 7. '

Niet genoeg is t,dateen Chiiften heeft waer meed' hy
quaed af-weert :

Maer hy moet oock't ^>ÜJacrü aen-goiden,daer hy mede
fich verweert.

En parthy deylucht doet nemen : ja foo dapper komt aen
boord

Dat hy eynd'lijck 'rftrijden mijde. Dit is 't ^Üiaett ÖtÖ

Woord,dat alle 'sVyants liften klaer ontdeckt en van ons

di ijft,

En in IDaerljepD / ü^eöc/ 39eti{jt-Iuft / 4&'Ioof/ en •

'Qoop'deZieklhjrt.
8. Chriften Krijgf-held,dit 's uw wap'ningdaergy me'e

ten flag moet tre'crt.

Hier met heeft uw Capiteyn,dc Sone Godes felfs geftre'en

:

Selfs geftre'en , en over-wonnen. Maer noch een ding

hooit'erby:
In't «l^cljcbtinoef gy oeck waken en geduerfaem zijn, als

Hy :
•

fflerr

In'f Gcbedt en ncdiigfineecken: 'twelckjals'tuyt'sgeefts
l8-

grond op-fchiet,

D 3 Als

ƒ



3o EcrftcDeeK

Als een pijlten hemel gaende,maeckt dat gy veelhulp ge-

1

heea begeert

;

j
SoobegeertjVerkrijgtjYerkregeiijhoutenwel gebruyekenmet

:

Hulp,waer door gy 'cGeeft'Iijck Wapen ftereker dan voor j leerr.

Sang: Mijnhert is bedroeft bet in den doodt.

in.

ëE^ïlïilÉÈiHiiï^li
E Kroon is niet fo waerdt en foet,Waer aen men licht geraken kan,

Dan die, ghehaelt door fweedt en bloedt, Niet ftaet ghereedt voor

fc-
alleman.

». Dat d'Aerdfche menfeh het hoochfle Goed
Goed-dunckentlijck verhopen derf,

Is om dat hy niet wel bevroed

De waerdigheyd van 'sHemels erf.

3 . Die in fijn herte na waefdy
d'Onfterffelijckheyr heeft gefchat.

Geloofd' eer datf'er niet en zy

Dan dat menz' heeft door lichter pad.

VOOR-



Stichtélijckc Rijmen»

VOORNEMENS BEKRACHTIGING.
i

'

S;^==^^Cy^g~^aM^j^

^~
Ei r =^ \ £

.

1

JBB^^5i<BfliiBHB5jgjl>«3P

t*
' '->'«c-

«&j^y

Wie Chrrftclrjckc winft, intbouwen van fijn' Ziele,

Beiicerftigt,moet denboom dei fonden gantfeh vernielen,

Den wortel moet reyn weeb,met nauwe opmerek en achting3

So thoont men inder daet Voornemens Recht bekraebting*

31



3* Eerfte Deel.

*>':-:

' '

'S A V r
"

•

-".".-

Wf ^^^laA'-4<^ïkllöft^ - •] Y klaegr dat gy al-tijdt , Verwon- nen word in d 'ïn-^nerlij ckc ftriidt;

Ia fchier meert Als de Geeft,Diep bevieeft, Voor het quaed metgant- fcher

krachten, Sich wil wachten : Daer de fond, Houd haer grond, Helpt geen

trachten.

ï. 'tVoor-nemen geeft geen baet 't Stei ckft moet winnen.
Soeck,waer*tzy ."

Hier moet gy
'tWerck beginnen,

j. -
,

Wilt gy dat 'tvuer niet brand :

Soo doof het uytjöfdoe het aen een kant.

Soo lang noch 'thert de Liefde leven 'lae?,- •

f. j
-•

Daer die blijft,

Portendrijft,_

Sterckr enltijft,

Voed en ftouwt-ie d'aerdfche finnen. -



Die Parthy

Laet voogdy
Hoe kan hy

Oyt (Hoe vaft oock voor-genomen)

Boven komen ?

'tls te llechf,

Sich (noch knecht)

Heer te dromen.
Ontwortelt uwen booin,

Stichtclijcke Rijmen.

In dien gy wilt dat daer geen vrucht van koom.
'tls de Leer
Die de Heer
Gafwel eer

:

Alles om fij n School te naken)

Te verfaken.

Roey Liefd' uyt :

U bel]uyt

Sal 'tWit raken.

33

Wei-doen en Vrolijck zijn.

N. N. aen den Jutbeur.

SANG:

1SËÜËHÊ
Er gy,Vriend, van hier vertreckt. Wilt my bid ick,doch gedencken, En mee rijm dar trooft ver-

Weckt , Gunftig onverdient befchenckca.
a. Schenckt my van de Trooftel-wijnj

Waer met d'opper-fchencker vulden,
Uwe kruyek in druck en pijn,

Die 't u al deed' duldig dulden.

f. Sorgejfiqckte,herte-ley4,

i

My geftadelijck om-ringen

:

Wroeging my een nette breyd

Dat mijn Ziel niet kan ontfpiingen.

. Licht u wondert dat ick ga

Tot een die heeft meerder lijden

;

E 'kWeet



34
'kWcet niet vricnd,maer ick verfia

Dat gv vafter zijt in't ftrijdeii.

j . Elck fijn quale fwaerder weegt,

Doch die Godes gunft mach nutte»,

Licht in geen gevaer beweegt

Door d'onwanckelbare ftutten,

É, Ofmy fieckte,druckj gevaar,

Ballingfchap ja doot om-randen

Smaaekt* ick Godes gunlte maar,

Breken foud' ick al hun banden.

7. Maer Godsi'rooite,gurjfi ofGeeft

Kan ick in mijn Ziel niet fmaken :

'tLijfgeplaegtjdc Ziel bevrceft,

Lijdens trooft vergeefs na haken.

8. Ditis,vriend,mijn opper-quael,

Qualc grootft van allequalen,

Daer by mijn druck al-te-mael

Weerdigniet is om verhalen.

9. Hoe-wel ick mijn qualen fchat

('tZy bekend' of feer verborgen)

Wel foo fwaer om fwelgen, dat

Menig foud daer aen verworgen.

1 o. 'kV/eetjde tijd die alles flijt,

Slijt het tijdelijcke lijden $

'tLijden maeckt geen Ziel onblijd

Dien Gods Geeft en gunft verblfj den,

n. Maer de Ziel en lichaems heyl

Mift die treed onwiffe treden,

Struyekelt op den weg onveyl,

Valt en breeckt vaft al fijn leden.

1 ï. Van den dranck u toe-gedeelt,

Eerfte Deel,

Deelt ijiy weder in't medoogert,

Eer mijn quael te veel verveelt,

En ick.werd in't graf getogen.

1 3

.

Van den Stevcklten gy gefterekt,

En getrooft door d'opper-Hoeder
Door Gods Geeft (die in uwerekt;

Bid ick trooft u mede-broeder.

14. Eer gy dan vertrecket vriend,

Neemt my eens in u gedachten,

En my met u gaven dient

Om mijn Ziele-zeer te fachten.

Amicm tuus quem nofti.

D'Autbeuraen N. N.
s A N G :

Nu leefick in verdriet &£
It lang (door fieckt vertraegt) rijm-werekje»

fentutoe

Een die in vrienden dienft wel fwack, maer noyt
is moe.

Niet als die dat fich roemt 'twelck u gedicht hem heer.

Maer als fulck die , ten deel, Gods Recht ten minften wcetï
^. Niet om dat gy van hem behoeft te zijn geleert,

Maer om datgy 't van hem foo ei nftig hebt begeert:

Niet dat hy dit ofdat op u alleen juyft paft :

Maer wil flechts dat gy felfs,dy felfs in 'theite taft.

5 . En ftaet het foo met u als uwe pen my fey :

Quaels oorfaeck,en oock hulp, hebt gy hier alle-bey. x



Stichtelijcke

IJaer hebt gy 'tflechs uyt Iuft,ofom de kunft geftelt

:

Soo is 'tvoor die foo fij n als u gedicht u meld

.

4- Voormy, hetis myernft: en 'twaer weeld' in mijn
geeft,

Dat flechs de reden troff', en gy vry 'tdicht niet preeft:

Dac flechs de redens kracht tot Deugdes daden dreef.

En ick vry eeuwelijck verachte rijmen fchreef :

5. Datflechseen Zielhier door geraeckt* uyt 'sdoods
gevaer,

En mijnes naems gerucht vry eeuwig donckerwaer.
Gebruyckick, daer ick kan,bevalligheyd van konft :

Rijmen. >
j

Niet i\ly,maer'tgeèn ick foeck,ïbeck ick daer ineVJfe &oflfl\

6. Een fieckelijcke mae<^ (hoe wel't terfïeckt niet geef:)

Neemt 'tbitter beter in als 'doet om-ftnjckfel heeft.

Het cie.elijcke vat en geeft den dranck geen fmaeck

;

En nochtans doet het me'e den dnncker al vermaeck.

7. Doorluft noch goed,noch quaed, te leyden, heeft be-
fcheyd

Wanneer de luft (hoe kindfch)door waentot waaihcyt
leyd,

Hier tulTchen, vind u geeft hier in yetnuts offoets :

Gebruycket,en danck God,Befchaffcr alles goets.

TROOST-RYM,
Sang: PfalmVIII. Item

Enaude menfch, die , by 't veel-vuldigh lijden, Dat grof en dicht van buytcn komt beftrijden,

«—{

—

Aen dieper quael inwendig fwanger gnet, En met u felfs (he- laes
!
) niet wel en ftaet

. Die vaft verwe-it in 'tnctvan nare wroeging,

Leeft fondervieed' en ware herts benoeming;

Uw nood (ick ken 't) is groot,ja over-gi oot,

En doet u daegs wel meer dan eenen dood.

Hulp is u wenfehjvert: oofting,u begeeren.

Die fmert cflcent.heeft wil on* fmert te weeren ;

Diewil,foeckt raed ; diefoeckt, vind dit of dat

;

Die d'in-gang vind,raeckt licht ten cynden : tpad.

E i 4 -Hulp.

f



3* Eerfte Deel.

4. Hulp is u wenfch : en evenwel fcond'c wefen

Dat ware hulp uquael niet fougenefen,

Om dat mif-fchien het hert, al fiende blind.

De fmert wel haet maer noch de wond bemind;

y . De fmert alleen gefint is te verdrijven,

Maer fmerrsfonteyn,ter fchuylwil laten blyven;

Waer door 'tdan fucht en hoopt na medicijn

Die 'tof noyt vind, of die niet heeft dan fchijn.

6. Verwondert u de vreemtheyd van mijn ftggen ?

'tLeyd diep en vaft al wat men geernlaet leggen.

De menfeh bedriegt een ander als hy kan ;

Siin eygen hert bedriegt hy toe end' a'n,

7. Wei aen dan die u felven recht bekent zijt,

En 'sherts bedrog door fcherpe wacht ontwent zijt;

Ofvalfchevrees,offieckt',offonden zijn't

;

Dat vreugdens Sonn' u Ziele niet befchijnt.

8. Waen-fchrick en ang:t uyt mangel dat in 'tbloed is,

Ofkrijgt,ofhoud geen piaets,wanneer 'tgemoedis

Door waerheyds leer genadelijck verlicht.

En van Gods wil ten rechten onder-richt.

9. Die Godes wil uyt't Woord fijns Soons verftaen heeft,

Weet ofhy uyt ofna 't: icht-'oot gegaen heeft.

Dies voelt fijn Ziel noch fmert noch hert-gequel,

Dan als fijn gang af-wraeckt van Gods bevel,

ïs. Kom nu die geern u herten-leet foud koelen,

En niet kont recht van 'tgeen gy voelt,gevoelen;

Zijt gy beluft te weten waer 't u let;

Kom, fpiegel u in Gods vol-maeckte Wet.
ti. O hebt gy die getrouw'lijck na-gekomën;
Wech met de vrees en 'tongegrondefchroomen;
De nevel ruymt,de bulleback verdwijnt

Die uwe Ziel ten onrecht heeft gepijnt. ^
12. Het goetgeweetjUyt-weldoenskund geboren,

Nee mt wc :

er fijn piaets, door kley n vei ft; nc verloren:

Doet we*er fijn werek; en viy var c'nd'le lmert.

Geeft Godes vreed' een herbergin het hert.

13. Soo'tfonden zijn (gelijck men ro'eeftfiet beuren)

Die u den Geeft ontrooftelijck doen treuren :

Daer is, daer is geen ander trooft ncch raedt,

Dan dat gy fnel van fonden u ontlaedt.

14. Is 'tvcel licht 't^uaed van u vcor-gaende leVen,

(Doch nu niet meer met wil van 11 bedreven)

Dat u dien beul in uw gemoed aen-voed :

Voor-leden fchult quijt God om ware boet.

1 J. De goede God fiet maer op 't geen dat nu is.

Daer 's menfehen heit vol-uyt van fonden fchuis.

Word oude fchuld. hoe dicht op een gekiift,

Door boet en be'e geboet en uyt-gewifcht. .

16. Maer zijn 't in ude noch-gepleegd' ondeugden,

Die 's herten grond wan-hopelijck ontvreugden:

'tls meer dan recht dat gy geen leven hoopt

Soo lang gy noch desdoodes pad in-loopt.

i7.'tls Meer dan recht,datgy, noch omechtveerdig,

Dat quellen lijdt. Die Helle zijt gy waerdig

Soo lang u Ziel geen beter vruchten fchaft.

Sulck roept om nooft,die nutter is geftraft.

18. Belet Gods mond de fprake niett'ontijde :

Sy maeckc bedroefr,maer om te doen verblijden. .

'
In 't fondig hert is 't wroegen als een zout

Daer 't God een wijl van 'theel verderfdoor houd.

19. Met recht derft hy Gods ovcr-waerde bly-pand

Die vriendfehap houd met Gods sefwooren vyand.
Die



Stichtelijcke Rijmen.

WELDOEN EN VROLIICK ZIIN.
37

De Manna Godes hart, vond in fijn Harp vermaeck

Maer meeft in Lof, en danck, die hy fo God toe brachte.

Sooblyd
3

envrolijck zijn, met weldoen, datsdeiaeck,

Dats 'tgeen dat God vereyfcht,Elck yv
J

rich {al betrachte.
E 3
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Die reyne God lijd in fijn eeuwig rijcfc

Niets,niets onreyns : gelijck bemint gelijck,

30. Des eiïswaer-pand ep wil u God niet geven
Dan als hy 't ei f u al heeft toe-gefchrevenj

De e: ffenis en eygent God u niet

Soo lang hy noch de Werelt in u fiet

:

1 1 . Soo lang gy noch word ongetrou bevonden,
En wetens blijft oock in de minfte fonden ;

'tZy wat'et zy van al wat is ofleeft
VVaer door u heit in deugd beletfel heeft

:

22. 'tZy wijf, 'tzy kintj 'tzy vrees voorfchand , voor
fchade,

Voor arremoed,voor all' hoe groote quaden.
Het vonnis ftaet : Na nu de menfche faeyt,

Word of de dood of 't leven, na, gemaeyt,
ï.3. Het vonnis ïlaet, de weg isklaer gewefen :

Mijn Leereling en kan hy geen-fins wefen
Die alles niet op Ae/den en verfaeckt.

Wat uyt-vlucht noch ? de reden is te naeckt.

±4. Wat is 't (helaes
!

) offchoon de menfeh, by vlagen,

Door een gefocht en ongegrond behagen
Sich felven vleyd of trooft geeft in de fond, .

En flopt met kracht Gods mede^tuygden mond ?

s j . 't Kan wel een wijl bedriegen,maer niethelpen

:

De wonde wel beftolpen, maer niet ftelpen.

In d'afchword'tvuyrgedeckt,maerniet gedooft.

En tegen danckword waarheyd noch gelooft.

%6, Sijn eygen hert en kan geen menfeh ontvluchten.

Oock mids in vreugd doet hem de knager fuchten.
En fchoon g'u felfs itaeg-uyt bedriegen kond't

:

Wat is 't als 't komt op 's levens laecfte ftond ?

27. Dan opent eerft het hert fijn dicpfte kaam'ren ;

Dan fpreeckt hy klaer, dien gy nu of doet Itaem'ien,

Of t'eenemael de droeve fpraeck verftopt

En willens niet kond voelen dat hy klopt.

28. Het eeuwig quaad, 't oneyndelijck verderven,
'tVevfchrickli:ck vuer, 'tonweder-leeflijckiterven,

Sal ïn't genaken van dienoo^en-blick,

'tHertfchricken doen met veer een ander fchrick:

29. Metduyfent-werfgroufam^r angftdoen fchioomea
Dan nu noch wel in 't wanckel he- 1 kan komen,

T'wijl 'tleven ftaeg meer levens hope teelt

,

En langer tij ei van dag tot dag verbeeld.

30. Achlfware pijn ! onmog'lijck uyttefpreken,
En by geen pijn op Aerd, na waerd geleken,

Wanneer de menfeh fijns wefens eyndefier,

En noch van God noch Werelt trooft geniet

!

j-i, Ramp-falig menfch,hou op vsn fchemer-oogen,
Heb met u felfs,heb met u felfs me'edoogen.

Voor lange pijn kies koi ten arrebevd.

Volg Godes Geeft terwijl hy u noch leyd.

3 2. De eerde uyr moet daertoe aen-genaem. zijn.

Die 't nu niet is, kan morgen min bequaem zijn.

Geen menfeh heeft borg van 't minfte ftipjen tijd;

Verlaet het quaed terwijl gy 's machtig zijt.

3 3 . Verlaet het quaed eer 't felfs u gaet verlaten.

Efaus geween (hoe bitter) kan niet baten.

Qua'e raed verraed : verraed maecktachte-loos:

Achte-loofheyd broeyt Zot en Bot tot Boos.

34. Des Moorders eynd (waer van het onrecht duyden
De Ziel vermoord van veel onwijfe luyden)

Bedrieg' 11 niet. Want wat befcheyd hebt gy
Dat



Dat het juyft foo met hem was als met dy ?

3 ƒ . Dat by (als gy) voor die fijn laerftc ftonde

Wel oyt tot boet bequaemheyt heeft gevonden?

Dat hy vooi die fij n laettte ti ooit-begeei t',

Sich niet al lang te voren heefr bekeerd ?

jtf. Hier gaet gy loi. En nochtans moeit gy vaft zijn

Indien 't met grond op u recht kon gepaft zijn.

Al wat gy hebt,al waergy oock kontfien,

Wat is t ? helaes ! Een ver-gehaelt Mif-lchien.

37. En fchoon 't waer foo gelijck gy 't waent te wefen:

Waer hebt gy oyt in 't heybg wooit gclefen?

Waer is beloft' nvt Godes mond gedaen,

Dat het juyft foo met u,als hem fal gaen ?

38. Waei Gods beloft foo klaei niet als de Son k,

Daer gaet de menfeh onwijiTelijckop 'tonwis :

Stichtelijckc Rijmen. 39

Die 't onwis kieft,heeft in 't gevaer [fchijnt]fin j

En die'tgevaer bemint, vergaterin.

39-Wat fal ick meer ? 't Geen gy my nu fiet fpieken,

Voelt gy uw hert u dagelijcks toe-pieken.

U hert,dat ( door oftluttop 'trechte pad^i

Van God mif-fchicn,meer heeft dan 't gaern wel had.

40. Wat fal ick meer » nu kond gy, wilt e', ontfpringen.

De Reden neygt maer kan geen herten dwingen.

't Is waerjiaer kracht is Goddeüjcl: en fterek:

De Menfeh nochtans moetwilüg e ! fs aen 'twerek.

4 1

.

Wat fal ick meet 't Waei heyd heeft wevnig woorden.

Noyt hoord' hy Menfeh die oyt God :'e!fs niet hooiden.

't Begin en 't flot, is, Heylighevder Deugd :

En met een woort : D o E W E L . E n Zï Ver-
heugt.

Sang: Pluftoftquejetedie Lacaufe&c.

E menfeh, door al fijn Ie- ven (Al is zijn oorfpronck e'el) Met

ramp en kamp om-ge- .yen, Is in hem felfs nie^ veel.Geen Dier cp Aerd,

(Hoeklevnyanwaerd) Soovol cl-lend;alshy is , Die (niet door
DEUG-»
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DEVGDELOOS-HEYTS ELLENT.

De nijd ( ó wreede beul) ontftack die foö u Borft

Ddt gy na \ leven en na 't bloedt u Broeders dorft ?

Wel j hebdy 'tGodloos ftuck bekomen na u luften
,

Nu hebdy een gemoet dat nimmer ulaet ruften»



Stichtelijcke Rijmeo, 4i

ÜHÉg^iÜÊÉüeili

*.

Deugd, In God vervieugd) Van
Door 'c meer Verftaen en weten,
- Waer hy van Deugd niet leeg,

Kon hygeluckig heeren

:

Nu is 't hem in de weeg.
De domm' Natuur
Is 't nietfoo fuur

Van ramp te zijn beftreden,

Als hem,dien 't quaed
Veel dieper gaet

Door over-leg van reden.

DeBeeilen treft geen pijne

Dan,die,enalf'er, is:

Demenfch (dooiwaen en fchijneu

In 't hè- te ongewis)
Vree.lt menig-mael
d'Ellend en

;
quael

Die of n i et een s £kl komen;
Of foof' aen-ftaet

,

Soo woid hi=t quaed
Verdubbelt door fijn fchroomen.
Proeft hy, door luit te bluffchen,

Som-tijts een aerdfeh vei maeck:
Steeds fpeek'er onheyl tufTchen,

Es fchend der vreugden fmaeck,
Dier d' een eJJend

Som-wijlen end

1.

't quaedfte Quaed niet vry is.

Sal d' ander we'er beginnen.

'tQuaed is vruchtbaer

;

'tEen.brocthetaer;

*t Oud heeft het Nieu lleeds binnen.

En fchoon hy al gediuirig

Met 't Avontuur foo ftond

Dathyop Aerd, noyttruurig.

Niet wcdeiwarigs vond

:

Wat raed met 't hert,

Waer nvt ftaeg fmert

Én droefheyd op komt wellen,

Door weet die 't heeft ,

Dat hy niet leeft

Soo God hem 't perek korritpellen ?

Helaes ! wel ongenadig,
Wel wreed is hy geplaegt,

Die van fijn hert geftadig

Beklaegt,geknaegt, vertfaecht,

Van e!tk gerieft,

Getrooft, gelieft,

Bewaeyt met voor-fpoeds winden,

In plaets van heul,

Een ftrengen Beul

Iuyftaen lich fclfs'moet vinden.

En fchoon het kon al wefen

(Gelijck het fcluer niet kan)

Pas
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ONGELIICKE STANT DER VROME EN GODLOOSE.

. Noch tijd'lijc'k goet,noch eer,noch
J

tklcetje a laMode
Den ftandgeluckign maeckt,der Goddeloof'e tn inoode»

Maerby eengroene Beemte, en Boom, enfrifie Beecke

Voed God de vrome^en doet Üaer mildelijcke queecke.



Stïchtelijcke Rijmen.

Dat hy heel fonder vieefetl

Sijn Draed t'en enden fpan

:

In bitter roet

Verkeert al 'tfoet

Als hy nu fiet vooi oogen
Een hoop'loos Af^

Een woimig graf,

En 't Ziel-venaed der Logen.

43

Uyt-breydingeover Pfalm I.Sanc:

. Gelijcker-wijs een Boom, M'aer neven komt gcvloeyen
Een friffche Water-beeck noyt op en houd van ^roeyen,

Maer,al-tijd blader-rijck,opfijn bequame tijd

Den gragen acker-man met rijpe vrucht verblijd

:

. Soofalde Vrome zijn, maer niet de God-verf'maders,
Moet-willighlnck verblind, haer eyghen Ziels verra-

ders,

I:z:ï£Ji?iï?:ïz:=f=Ï.Liïf_i^:M±
Eluckig wiens gemoed noch godde-loos aeiiiaden ;Isoch om-gang,

nochgefpot verlockt tot fnoode daden : Maer die de Wetten Gods, op

Godes wil gegrond,Gefchreven in het hert, al-tijd heeft in den mond.
Maer moeten zijn als 'tftof,datmeteen fneile vlucht,

Een draey-wind , heen en weer , veifpieyd door

d'ydlelucht.

4. En als men voor de banck van recht gericht f;il komen,
Hoe angftigh moet dan ftaen de fchare der onviomen !

VVantGod bemint de Deugd.cn al wie Deugde heek,

Ghclijck hy fonde hact , en al wie fonaigh leeft.

Fz Cantus
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C a k t u $

Pavaen Lachrima: a 4. DuodecimiToni,

Tppiiiiiïiiisiiiiiiiji
Raen ooghen trienen vort Fonteyntn , Deer u veel mey-nsn; Be:audoborJt , Jen' door de lught.Emdieef-

liltlfil^llIllillïlïlMllliEi
gefught. Wtyn puit. rteyn alghyoprech - te», Weyn Godes knuh - tm : Ltt kloght

A L T U S.

T lëfiiij:
fct=5^:i3&53^

|t|gjg||||gg|l
Raen , oogen, tmen , en word

:JJ: fonteynenUoor u veel tfeynen veel :ff; Sennude Borfl,fin' door ie lugt.'Ben

£fii$ ;ÏÈt-fö:!S

, droef gefuchtjen :ffr Weynmtit,weyn»l gy of -rechte, W*y» Ge - dis kneshten : Vutkkgtver-

T E-
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T E N O R.

Pavaen Lachriraae a 4. DuodecimiToni.

iSiiiÉiiiïïiiiiliiiii
Uaenjfsgenjraeitjexwtrd fontejnenwordt :fft Door uveelweynen: tseymn. Senandeborfi,fen' door de lucht,

ftn', :ff: Xe» droef'gefucht. droef
;ff: Weynmede,weynal gy of -rechte ,wey» Go - des krachten: Liet kUgt verfel-

B A S S U S.

H>.*en,00gen,tritcn,entpordfonteynen Door u veel weytten: Bemudc borft, ftn' door de lucht, (en :ff: Zendroef ge-

fueht. een
:ff; Weyn mede weyn tl °y op-rechte , tyey» Codes - knechten : Lm klatht ver-

F 3 C A N-
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C A N T U S.

verfelfchapt met getratn ten He- mei gaen. Liet als twee leken, Vtv' oogen leken, om én

menfch ( belats [ ) Die in 't hert , Stae^h benert , En vtrwert , Door qu» n»tn vm vreugd en fmert

A L T U S.

feljchupt met getmn ten He- - - mei gtun; L»et *U twee beken, Vv>' «ogen Ie- - - ken

H f j _„k._+L_i__.Ë l„ „_£ - X- *—ê sf*

o»» én menfch (helaes
\ ) Die in 't hert, Sttteg benert , En vtrmert, Dttr qu» wam van vreugd en fmert}

Soeckend'

Te-
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T e n o K.

47

rf^fiffö^fïjp'gïffl.tlff?^
fdugt met getrnen ver .-o ten Hemel gaen. Loet nis tune b,ken,Vw' oo- - genie-

firn, Om den menfeb (helms\) Om :f: :f: Dit int hert -Stxegbemn , 'f: En verteert,

B A s s u s.

lipÉlffjïliïfli?
filfchapt met getraen ten He-

*""" T 1^. I ii ii . g„ .,- | mmM*w~* «

i-U gaen j Lxet als mee leken , IV otgen leken ,
Om oen

:r&2

menfeh {heines
] ) :ff: J3ie in 't hert , Siaeg benert, tn verteert , Door qua' mi:n van vreugd m

C A N-



EerftcDeek

C A N T U S.

Socckeni.hiyl, van heyl ververt ,Teffen* wijs en dmaes. { Geheel Nuturt•, Wil mede trmen 5 Treur wat

treuren kondt Al 't verdriet,JtWtlckmtn fitt , Dat gefchiet , Dm dewtr'li vm tver-vliep , Is fit

A L T U B.

beylyvan heyl verven , Teffe/ts wijs en dwc.es. Gbeheel . .Natu- - tl , Wil me- - de trmen treur wat

_V « ^ ff-'fc-

.^-_XJ

. tremen kondc : - ^[ 't verdriet, 't Welik men/iet,!)*/ ^efcbiet^Dter de Wefh van witvliet, Isfi trexnns WMtd% niet,

Te-



Stichtclijcke Rijmen,

T e n o »..

45)

—r-*--^

DjOr^wa waen vun vreugd en fmerl) S-occkend bcyLvan heylververt Tejfenswijsendivttes. Geheel Njture, Wil mede

truren ; Treur wat Uuren kondt : Al 't verdriet ,'tWelckmenfiet,'Datgefchiet,T)aerdtwer'lt van overvliit,

t

B A S s u s.

fmert) Soeckend heylyanheyl verven ,Teffens wijs en droaes. Gheheel Nature ,W'l mede nu- ren; Treur wat truren

fvnd::
:ff: Al'tverdrietJtWehkwn petfiat gefchiet.Vaerdewer'ltvanovervliet , Isfotrurenswaerdig

G Cak-
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Cantas.

-f-T-^^ï-i^ï^-ï- J-„JL„

trc'ttrens ie*e-dig niet , Alsdes Menfchcn fondt* Wel liet °y fl.tegh tranen vlie-ten HERACLITE."

gefebim'.

XO» A» ^ 1 f

tts ^evris droejf'nis ,fe fien , De jamm'yen die op Acrd

A t T U S.

£& Afei.?^

Ah des men- feben fond. Welhtt ghy ftacg tranenftaeg :ff: vlieten H E RA CU- TE:

't.Ii ghetvii droef'nis droeffnit , te fien De jamnfnu die ' cp And glnjchien. met weer

T E-
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T E N O R.

$*

Is fvo trurens w.urdig niet, Als d-.s menfcbenfondt. Wel liet^by/lieg tranen vlieten H E RA C LI T E:

't Jsghetpn dreeffnis ,te Jien, De jomm'rendie oj> Aerdgefehie». Met meer reden

Bas sus.

niet, Ah des menfeben fondt. Wel liet ^hy jlatg tranen vlieten HERACLITE
"ïüi

't Is gkewif drteff'nit, tefitn,ps jamtnrin dieef Aerdghefchicn.

Ga Ca n*



**3 Eerfte Deel.

Cantus,

fff^^ï^ïÖ?:Ex::r±4ii:+ *T^||piEEtiE ::£i._±:;r2}S;ü

liet meer reden ureenen d'oo- ge», Die fien moge», Wat voor fchnt en Pudt GoA geeft.Vier 'tforr.me kirt geen
l„fl-

en heeft.

Altus,

reden menen <foo - gen wenen
:ff: .

diefien mogen
:ff:

geeft, - _ ïïaer'tdommt kettgeenlttjl en beeft.

ÏÉ
watvoor fcbiten pat Godl

C AN«
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Tenor,

53

*
IliiliiïilplIIÉïiiïiiïlÈ

weene» tfoegt», - Die firn mtgen - mogen, Wat voor Jehat en P*dt God geeft,D,w 't domme hert geen luft en heeft.

Bassus,

j*~~~r—P~|~"1

ililÉJ^lggilÊi
Met meer reden menen d'oogen, Die fien moghen, Wat voor fchtt en PadGod geeft , Dier 't domme

Wè
Sr=j

fort getn lufl en heeft.

G§ Sang:



54-
EerfteDeeL

CHRISTELYCKE KLACHTE.

TE

O ! wee, Jerufalem,foo riep eer Godes Sone$

Met tranen 6 ! merck doch,wat t/uwen vrede eyft.

Hoe fucht hy om ons heyl,hoe yv'rich gaet hy thoonen5

Zijn gonft,als hy om ons,fo lijd
3
£o ilrijd

5
(b reytë.



* SANG:
Doulants Lacryma:.

Uw' oogen leken,

Om den menfeh (helaes !)

Die (in 'theit,

Staegbenert,

Fn verwert,

Door qua waen van vreugd e» fmert)

Soeckend heyl, van heyl ververt,

Teffens wijs en dvvaes,

Geheel Nature,

Wil mede trurenj

Treur wat truren kondt i

Al 't verdriet,

't Welck men fiet,

Stichteïijcke Rijmen»

Dat gefchiet,

En deWei'lt van over-vliet,

Is fotreurens waerdig niet,

Als des menfehen fond.

Wel liet gy ftaeg tranen vlieten

HE-RA C LI TE:
't Is gewis droeff'nis,te fien,

De jamm'ren die op Aerd gefchien.

Met meer reden weenen d'oogen,

Die fien mogen,
Wat voor Schat en Pad God geeft,

Daer 't domme hert geen lult en heeft.

Ruft, Ziele,ruft nocrTnietvan klachten

En treur-gedachten ;

Mijn ftemme,geeft niet anders uyt

Dan klaeg-geluyt.

Ach .'ach. lach ! ach ! wat menfehen hei te

Smelt niet door fmerte

Wanneer 't foo grooten ydelheyc

Wel over-Ieyt ?

Verdoolde menfehen,

Sot is uw wenfehen,

En u paden flim :

't Ware Goed,
't Welck ( hier foet

Voor 't gemoed)
Hier na vreugdig leven doet,

Tieetgy fchier alsmetdevoet

Enjaegtnaeen fchim.

Gods Liefflijck trecken,

Gods ernftig wecken

ïi

Raen ,oogen,traen,cn

word fonteynen

Door n veel weynen :

licnaude horft , fen'

door de lucht,

Een droefgefucht.

Ween mede , ween al

gy op-rechte

WeenTGodes knech-
ten:

Laet fuchten tot den
Hemel gaenj

Vang klagten aen.

Laet als twee beken,

Büjfs
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DER GODLOOSEN NÏETIGHEYT.

Stelt ycmant zijne trooft (vergetend' Godes byftandt)
Op yet hoe Heerlijck 'tfchijnt.hy wert des hoogften vyand,
EncT ofhy zich ofand'ren fchijnt fo te behaghen,
Sijn nietheyd fal hy ielfs gevoelen, en beklagen.
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Blij ft u noch al by i

Maer wat baet't?

Gy verfmaet

Heylfaem ract j

Gods beminde ,dic u quaed

Willen fchutten toont gy baet
j'

Ach Iwatraferny!

Aerdfche menfch,in ftofbegraven,

Slaefder Haven,

Kom we"er-om : 'ris dom gedacn,

't Getoonde dwael-pad noch te gacn.

Macr die u van d'Heer der hecreri

Geerrrraeelecrcn,

Hoort al voort na 't Woord van God

:

Geen wifler wég dan fijn Gebod.

Üytbreydinghe over Pfalm CXXIX. en XLIX.
Over Ffalm 119.

Sang: Engelfche Fortuyn,
1.

'V hebben my (foo feggc Ifrael)

iVan jeuget op, door vêelderley gcqüelj

j
Van jcuget op mijn ondeiganggefocht ?

' Gefocht, maer noyt nochrans my overmocht.
2. Gelijck een boer dwers door den acker rijd

En dien al-om met fijnen ploeg door-fnijd,

S'00 hebben fy oock op mijn lijfgedaen

Door haer foo veel en ongenadig flaen.

3

.

Maer by die fiet op alles wat'cr leeft,

En,na vcrdienft,of loon of ftraffe geeft,

Heeft haren ftrick en vaft-geknoopren band
Ontween geruckt met zijn vermogen hand.

4. Sy moeten noch al t'fsero te gronde gaen*
En op de vlucht, die Zien tégén-ftacn :

Sy moeten zijn gelijck 't bedrieg'lijck kruyt

Dat by geval op hooge daken fpruyt

:

JY Gelijck het kruyt dat dort eer 't is vol-groeyt)
Waer over hy fijn armen niet vermöeyt
Die 't Koren maeyt,en die 's in fchdven bind.

Sijn gragen fchoot niet van verladen vind.

6. 't Welck,niet geacht,van geen pafl'erend' mehfeh
Die't warTen fiet,krijgt defen goeden wenfeh i g.'

De fegen Gods fy over dy geftort

Op dat gy lang en vol van vruchten wort.

hIéé?Ö

Over Pfalm XLIX»

II. Sang

Oor na my, enmerckgy Volcken,al die adem is ghïgevenjTotdkltcrffcIijekeLe-

H vïn.
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J::zfc-:;£*±z±+ .M
*—————+-3ZXX3C5S_ï*i
ven. Hoor al 'tfaem,gheen uyt-ghefon - derr,'tzy ofe'elofflecht van bloed,

A Ai-
É«f -j.Ai.^u

f.

'tZy of ïijck offon-y dergoet.

Uyt mijn hert fpringt een fonteyne die de lippen op P

doet breken

En den mond van wijfheyd fpreken.

Goede dingen fal ick fingenjen een ongemeen geluyt

Sal men hooren van mijn Luyt.

Waer-om fal ick, bang voor kommer , hert en finnen

fichdoen raffen

Om veel goeds by een te taffen ?

En my werpend' in de fonde van mijn boofe we'er-

paithy,

Wachten fulcken eynd als hy ?

Siethej: leven, doen,enwefen van de machtig' en

geld-iïjcke,

Die fo trots daer henen ftrijeken;

Die fich ophaer goed vertrouwen; daer het hert fich

op vergrofr,

En de mond van zwets en poft

:

Kan wel d'eene broeder d'ander , als hy nu de dood
fiet naken,

Trecken uyt des doodes kaken?
Daer en is in al deWcrelt, als de doodhacr werek

komt doen,

Voor fijn leven geen rantfoen.

6. Want hy fclfe,met al fijn fchatten , al fijn goud-en fil-

ver-hoopen
Kan hem felfs geen leven koopen.

'tMach wat flepen, 't mach wat dralen : even-wel, hy
moeteraen.

Niemand kan den dood ontgaen.

7. Siet dewijfe; fietdedwafe; fiet de menfehen met
malkander

:

d'Een die flerfc foo wel als d'ander.

Hebben fy wat goed* of erven : fy beerven maer eert

graf,

En een ander leeft'er af.

8. S'hebben haer verheven huyfen.haer vermaeckelijcke

hoeven,
En veel meer dan zy behoeven,

Somtijdcs denckt'er 'therr met vreughde , fomtijdt*

we'cr met droefheyd a'n,

En nochtans men moet'er van.

J. S'hebben afkomft en geflachten , eer en gunde by de
men-
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menfchen,

En fchier al wat fe wenfchen.
n

Mocht men 't eeuvrelijck behouden, (denckt haer

hert) 6 idatwaer fijn!

Maer 'tmoet al verlaten zijn.

Lente van haer luiten (die al ftceds na 't eynd

gefpoeyt heeft)

ver is,en uyt-gebloeyt heeft,

pven fy daer neen als heeften , daer geen leven
' meer voor is ;

Eeuwig vvech in duyfternis.

Dat is immer gi oote dwaefheyd 't waerde leven fo te

enden
En fijns Zielen heyl te fchenden.

Even-wel, die na haer komen, prijfen't,- en,als wel

gedaen,

Sullen d'evgen gangen gaen.

Daer-om ervenf ' oockhet felve dat haer dwafe Ou-
ders erven :

Sulckenleven, fulcken fterven.

In het grafverderft-fe , knaegt-fe, fchendf" een dood

die over-wint

:

Als een wolf een fchaap verflint.

tj. Sydoch, die alfulcke dingen noyt en pleegden, noyt

en piefen,

Daer en fal 't foo nief me'e wefen.

Eeuwig rotten en verderven blijft den Godde-loo-

fen by s

Maer haer, vreugd en heerfchappy:

1*4. Heerfchappy on vreugd : wiens foetheyd in 't genie-

ten over-fcet i»,

u

u.

is
Ia foo lullig voor 't gemoed is

Als den neuf', hetlieflijck geurtjendatvroeginden
dage-raet

Uyt het dauwig kruytjen gaet.

15. Wat mach 'teen God-lo'ofe baten , niette 2ijn en

veel tefchijnen?

Sijnen fchijnmoet doch verdwijnen.

Schoon 't en kracht fal hem begeven : hy moet va-

ren daer 'talvaert:

Van hetprachtig-huysjin d' Aerd.

16. Maer de Heer (dat 's mijn betrouwen) fal het eyndc

derotwromen
Over my niet laten komen ;

Maer fal mijnen geeft bcwaren,datick,van'tverder-

ven vry,

Mijne dood geen dood en zy.

17. Siet gy eenigh menkh berijeken en in ecre hooch op-

voeren .

Laet uZiel dat niet ontroeren.

Siet gy fijnen ftamme bloeyen en dat hy verheven

wert

:

Gadert u geen nij d in 't hert.

18. d'Uyr van fterven is ghekomen : Wat fal hy met

't goed bedrijven ?

Hy moet wech,en 't goed fal blijven.

Van fijn fchatten , van fijn erven , volghthem niets,

noch kleyn noch groot,

En met hem is 't alles dood.

19. 'tls wel foo.ter-wijl hy leven, en,door weeldig fich te

toeven,

's Levens luiten noch mach proeven,

H * Sai.



<So EerfteDeel.

Salhy daeropfich vertrooften; en te ftaen na lijft

vermaeckj
Roemen als een ftaeyefaeck.

eo. Maer war helpt het, als hy,dwafe, 'tpad óes doods
fal moeten tieden 5

Even als fijn Vaders deden ?

Alshy,ffamen met dit leven,in fijn oog fo goet en foet,

Eeuwig 't lichtontbeeren moet ?

zr. Kort: heeft yemand goet of erve, maerghcen wijk
he'ytinfijn ftken

Om na beter goed te haken :

$o verfcheyd hv uyt dit leven even als hen
fcheyd

:

Sonder Deugd en Saligheyd.

Sang

.F*iiiillligiliiliiiigü
Erelt, met uw' fchijn,En vermomde dingen Ach ! hoe feker zijn Uw' verandeiingcn ! Waer vind

s
Ii^liliiii!iiii|illÉi

men in dv yet,Dat lang kan duren'Op vreugd,vo!gt fteeds verdriet; Na lachen3truren:De hoop' heeft ftaeg haer

** vreefen; 't Genieten^zijn benaut verlangen: Al wit in u mach weien, Is met fijn Ydeïheyd om-vangen.
g-. 't Bloempjen,datnu ftaet [

Sal 't mif-fchien verwekken :

Tot vërmaeck van elcken, . I 't Gediert dat d'oor vermaeckt
Eer een uyr om-gaet * P.n fingt in blyheyd,

W<n
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'sWERELTS YDELHEYT.
63

9

Heer Haman wasin Top, niets ftond hem fchïerte vrefen.

Hoe haeft'lijck quam het op ,

J

t fpul dreygde hem uyt telwefen,
J
t Gebeurde niet alleen,dat hy vernieticht wert,

Maer fmaed
3
en galg, en ftrop,brack hem 't verydelt hert»



6z EerfteDeel

Weet niet hoe haeft hem naeeke

Verlies van Vryheyt

:

NietSjdat een vafte uyr heeft.

Licht meynt de menfch,door voorfpoed droncken.

Dat hy 't geluck in huer heeft

:

Maéï 't dooft fnel uyt, dat fnel kan yoncken.

3 . Laes ! wat (helder keer

Nemen Aerdfche (laten

!

Hoeylackfijnfe ne'er

Bie noch korts hooch faten l

Die,eertijds in gebied

Van Steed' en Landen
Nu zijn gedaelt tot Niet,

Met fmaet en fchanden -,

Die, (fom) door trouwe ganghen
In haren laft en moey'lijck Haven,

Nu moeten Wet ontfangen
- Van die fy felfs eerft Wetten gaven.

3. Ach ! hoe doolt het hert

. Dat fich hier laet binden,

En in enckel fmert

Vafte vreugd wil vinden

:

Dat ruft in onmft raept j

Enwirdoor droomen,
Waer aen het fieh vergaept,

Tot Ziel-heyl komen.
Maer (och !) Wie kan be-finnen

Hoe dwaes die menfch fy van gedachtes!

Die,om een Niet te winnen,

't Een datt'et al is, niet wil achten ?

j. Of ick fchoon nu fwerf,

Ecnfaem en verlaten,

Sonder land oferf,
Steeds op vreemde ftr:<"

Al wat vergaet en vliet

Is niet van 't Mijne.

Hy mirt ter Werelt niet

Die blijft by 't Sijne.

O ! die in 't end kan raken
In 'c eeuwig vreugden-huys fijns HeeretJj

Al 'sWerels waeu-vermaken
Wil fulcken dienaer geern ontbeeren.

6. God die mijn Geficht

Door de held're ftralen

Van uw Hemelfch licht

Hebtgevrijd van dwalen,

En 'sWerelts valfch bedroch
Klaerdoen aenfchouwen:

Laet my die oogen doch
Al-tijdt behouwen

:

Op dat, als ick dit leven

Onfondig leefin al mijn handel,

Het land my werd gegeven

Daer ick nu met mijn geeft vaft wandel.

TIIDE*
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TYDELYCK LOON VAN QYAET EN GOET DOEN,

Al leed Jaïri Soon, Hoop feyd' hem 'tfaï vcfand'rcri,

d'Hoovaerdige Haaman , wert noch eenmael plagens moë.

'tSal God verdrieten,of, wie weet hoe gy clck-kand
J

ren„

Ontmoeten fult. 'tgebeurd', maer weynigh daeht hy, Hoe=
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Sang :

"l . iYi a"^ ""
i "*T

"
éla -TT"-* "t*"**""*^i'— —jk"—^2

Rufteloofen flaep, Daer de^ar- me menfch in leydt Die, 's Wcfelts

. vriend en knaep,Sich der fond' en y- delheyt3Over heeft gegeven en tot

akïïiïrfifïrflZïzKt&:mtX8u
li< ï3£

Eï-fAiïïiïï

heylenle- ven,Doorramp endootwilgaen, In wat dieper kercker,

AA J} I X.1 X±j

F
A

T
*iï :=3E3

Ï3L*S
^ .

Houd des boofhev rs wgrcker, Siju ,eyr gen Zicl,gevaen ! Een goet
_
gemoet (waer hy 'tmaer wijs)

Verftreckt op Aerd een Pa- radijs : Eri dat verfuymt hy bottelljck, Gods wijfheyd wiaeckc hy fotteiijck,
'

- • -• .

'

'
. >.j . Een
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Een quaet geweet (wift hy 't maer wel) is op de Werelt felfs een Hel wiens pijnen zijn onnoeme-

lijck: En dat behoud hy dom- melijck.

*, Den brand en fcherp gebijt,

Dien fukk menfch,t'eenigen rij'

,

Inwendig voelt en lijd

En na wenfeh niet kan voor-by»

Soeckt hy wel te fmooren,

En niet meer te hooien
Die domme herten-fpraack;

Soeckt hy wel te Tuffen,

Enden brand te bluffen

Door fondelijck vermaeck
Maer [och ! ] 'tis al vergeefs bedocht;
'tls by fijn vyand hulp gefochtj

Pijn-ftelling,in d'oorfaeck van pij tij

Genefing in dood'lijck venijn.

Zout-water kan geert dorft verflaen.

Vuyr by vuyr,doet geen vuyr vergaen.
'„** Geb.ruyck van fondelijcke luft

Deur-trooft geen hei tin fond ontiuft.

3. Vergeefs is 't dat hy jaegt

Na al wat vreugd is offchijnt,

Die den Beul met fkh draegt
Die hem onophoud'lijck pijnt.

Hy foeckt met-gefellen

In fijn pij nlijck quellen,

En gaetvan ffe'e totlte'e :

Maer 't zy wat hy handelt,

Waer hy komt ofwandelt,
Hy brengt hem felven me'e.

En noch is 't yet fo lang fulck man
De ftoff' fijns fchijn-hevls hebben kan :

Maer als hem die nu eens ontgaet,
(Gelijck geen ding hier valt en ffaet)

So quijnt in dubb'le pijn de Ziel

Die fich door waen-tiooft onder-hiel'.
d'Onfaligd' is hy died'er leeft.

Die tiooll op God nochWerelt heeft.

Hoe edel is 't gemoedt
Dat, in Gode valt geveft,

In alles wat het doet,

Streeft en arbevd na het Beft

:

I
ftic
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Dat fich tegen fonden

En 'i vleefchs fchalcke vondea

Heeft,als met ftael, om-vat.

Deugdelij ck en heylig,

Segen-iïjck en veylig,

Is foo eens menfchen pad,

Sijn Ziehwoon-plaets van alle Deugd,

Vind niet in haer dau ruft en vreugd |
Komt hem van Buyten quelling aen,

Van Binnen kan hy trooft ontfaen.

Hoehy hier ftreeft,hoe hy hier ftrijd;

Waer hy hier leeft, wat hy hier lijd»

Hy vind in allerley geval,

God, en hem fclYen,ovci-aL

Sang: Galiiarde EfTex.

tot.

*3. &

w
;^ÜÜPê^ë^iÜ

Anneer de grootedag, die eens moet zijn, Aller dingeireynd fal geven : In wat een angft en

oj.rr. — L
"

Jtpoc. - D—O -—Stpoc,

in-ner-lijcke pijn, Salhetfondig heit dan beven! Als d'oogen felfsaenfchouwen, 't Geen Hier 't hert

niet g'looven wou : Ach ! wat bitterder benouwen , Laet laten rou ! Laes ! die daer gaet vertrouwen,

'tGeet
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VAN'tLAETSTE OORDEEL.
67

Die fchrickelijcke dach, des Werelts uyterftc ende,
1

Sal ons die grootc God, al tTamen eens toe fendc.

't Vertoeven niet belet,elck Chriften fulex belijt,

De komft, is wel gewis, maer oagewis de ti;t.

I 2
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't Geen hy bill'ck miftrouwen fou', Als Gods Oordcel word gehouwen , Voelt 's Wer'lts ontrou. Hy wil,

ÜiÊieils«---ti

-m~+-*

maer waer kan hy vluchten j Hv fucht, doch vergeeffche fuchten; 't Hert,vol vruchte-loofe vruchten,

Spreeckt fijn vonnis uyt. Beter waer hy noyt geboren,DaH de Item te moeten hooien. Die hem nvt der

uyt-verkoren Blijde Wooning fluyt.

. De dag toeft wel,en alles blijft foo 't was
Dies gy meync g'hebt niet te fchroomen

:

Maer 't geen ten onpas komt,komt noch te ras

;

Traeg'lijck komen, is oopk komen.
Godlaetden Dag veijEag'éiïp

'."

Niet om dat g'oock traeg zijn- fult _

Maer fijns goedneytswel-behagerr--
Word foo veiv uit.

Den Sondaer wil hy dras?&

d 30 eiv. "
':. 'tel

In lanckmoedelijck gedulf,

Ofmif-fchien de ftraft' en plage

Stuifmet de fchuld.

En of fchoo» veel duyfend'' laren-

Tot <ies Heerén -dag noch waren,

.Sal u dpch de Dood niet fparefi,

Dfe ekk iryi- zijn mag. : -tr *
I ; In <3e Dood ('t zy hoe geleden)
r '""Is geen Tij'djda'twijA de Reden j r ,-f

I Over
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Over duyfend Iaer, is,Hedetl
:"

Sterf-dag,OordeeI-dag.

Menfch, die, (hoefeer dit leven ubehaegt)

Steeds den dood hebt op dehielen,

Had g- ,voor Twee,die gv in 't Lichaem draegt,

Duvfend oogen in uw Ziele

:

Oog',om te konnen mereken

Wat het is dat u ontbreeckt,

En hoe gy dooi dwafe weicken
Inellend fteeckt

:

Soo mocht de geeft fich ftereken

Stichtelijq^eRijmeni; *s

SANG:PfaImXXXIL

Dat (g'hoe feej? 't vleefch tegen-lpreeckt)

Door u felfs tot Deugd te pereken,

Gods toorn ontweeckt.

Laes ! wat raed alfm' is aen 't hollen ?

't Rolt licht voor' geen is aen 't rollen

:

Valfche trooft, die 't hert komt vollen,

Werckt groot Ziel-verraed.

'tBoek fijns herten wel door-lefen,

Kon des Ziels ontoov'ring wefen :

Maer door medicijn tevreefen,

Blijft fieckt' even quaed.

±idb=a£=:

En Koop-man 3 die het e'elgefteent beminden.Was luftig om fchoon Pecrelen te vinden. Hy teeg

Sl^iiliifÉïïlËlllilf^i
van huys en toog van land tot land, Op hoop' ofhy fijn gading yewers vand.

Hy vandeen PeerI',die,fchöon en uvt-genomen,"
\ j. Dit fteld'.eer-tljds Gods hpoch-beminde Soone

d'Höcr.iqSSU s'vo'orjotn'fchadii-lijck tetoont

Hoe 'twaailiick zy geleg£n.met
:

dat din£
j

Darr hytJWÉiérifcu van lsn d
1

en in vooï-ging>

**j tuwu www j. v-vii ,u^)iviivwti w,*i uy «. ^w.iyïttCI)j
1 3* ^*"" 1LW+V* *ww ".ƒ ^ J ,JV >* J

, V^"*** u^——,—
Si;n hert alfoo met iuft heeft in-g-encmen „ I

'

d'Hecr 1<Ê SU s\trt>rjóm fchadü-lijck te toonen
r\.»U,. »!*./: !'!_ ü i.J_-vj_i u. - . ,« " ' ' - '— J-—r.l

ht.
'

Dat hy al 't fim' tci&ond te gelde brocht

En vooi hekgeld desfehoone Pèerle kocht.

13 De
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PE WIJSE KOOP.MAN.
Ofvan de ware vsrfakinghe fijns felfs.

Die weerde Peerl Gods Woort, wort gantfeh gering geachtet,

Des Satans kramery,blinckt vele fchoon in
J

t oog.

De wijfe Kopp-man, 6 ! wat anders hy betrachtet,

Wy naintfe, en kooptfe, én thoont, dat al de reft nietdoog.
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4. De fchoone Peer'1 is 't pad na 't eeuwig Leven,

(Des Heeren Kennrs3in fijn Woord befchreven)

'tWelcK menig Menfch noch vind,noeh van en weetj

En die 't al vind 3licht niet op-recht betreed.

j . Gods Soon beluft om 't ware heyl te fchinckeri,

Doet voort in 't Wooid,en Jaet ichoon Peerlen blincken:

Thoont 's Levens Weg t en komt een Goed aenbicn

Dat vait beltaet, doch Hier niet word gefien,

t. De duy vel (ons gefworen we'er-paithye)

Doetvóort3enpronckt metvalfche kleynodye •

Valfch is {y wel,en Ziel-heyl ver dae-r van.

Doch fulcks.die 't oog op Aerd aen-fchouwen kan.

7. Elck Menfch yan 't quaedjuyteygen aert,af-keerig,

En na 't geniet van heyl en ruft begeerig.

Soecktna 's Heyls weg 5 Dien gaet hy In, of Mis,

Na 't hert of veel ofmin Deugd-Hevig is.

Sang:

SUigt 09 'ttoooj-gaenöe.

IL

E menfch in 't quaed , door qua' gewoont Yer-

dorveni

Daer Deugd- luft heel in 't hert is uyt-geftorven,

Staer-oogt foo ftip op 's düyvels kramery

Dat hy mol-blint, Gods wegen ftapt voor-by.

Soo hem fom-tijts Gods glans in d'oogen fchimmert

:

Stracx woi t in 'thci t daer tegen aen getimmerr

:

Hy fchout het Licht,en mijd het pijnlijck Woord
Dat hem fi;« ruft en fond-vermaeck verftoort.

. *tls waar,hy gaet te mets ofveel ter JfeicJten : $»«*
Pleegt üyterlijck Gods-dienftelijck« wereken

:

**•*•

Heeft oock fom-ti;ds van God en Hemel fpraack : »}'.**

Maer 't Hert had noyt daer van den minften fmaack.

, 't Leyt fabels-wijf' in fijnen mond en herflen j

(So 't anders waer de waarheyt moeö hem perflen)

'

Daer van te reden-kav'leh dunckthem fraey,

En klapt"er van gelijck een Papegaey.

Sang:
$10 op bt booigatnöe.

<®offt:

Benaude menfch,die by 'tveelvuldig lijden,

P*fr 38;

I I L

DE menfch, die,riiet in 't quadë gants verfopeo,

Voor waarheyts licht in 't hert wel houd een open ;

Doch,wanckelijck,nóch tuiTchen beyden zeylt,

En 't hert aen Deugd en Ondeugd heeft gedeylt.

%. Die Redens raedt fom-wijlen wil betrachten,

En weder-om by tijden niet fit] achten :

In 't kJeyne niet vol-trou,maèr flofenlaf,

Kieft fom-tijds 't Pad 3rriaer treed'er meeft we'er af.

3. Ten deel in 't licht , ten deel oock nóch in 't duyfter,

Straelt hem iri't oog den aen-genamen luyfter

Van 's Heeren Peerl* en Goddelijck JCleynood :

Welcks Deugd en kracht hy aen-fietvoor feer groot.

4. Hy fiet en merekt dat hier door h te raken

Tot vaft geniet van eeuwelijck vermaken

:

Nocte

JBatt.
19. b.

>6- 17.
18.19.
lo.ll.
9 3,1)
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SBttf.
<5.(6.

ïo.ll.
ïl.

Nochtans,wat maeckt den koop-Iuft In hem flap ?

'tGeficht (helaes! ) van 's duyvels koomenfchap.
j. Satan (doch dien hy niet voor fulckes fiet aen)

Heeft h? met fijn bèdrieglijck' waer voort fien ftaen.

Waer by de Ziel onkundiglijck geraeckt j

Ofmeer ofmin fich flaefvan heeft gemaeckt.
•6. Soo by den kift 't genieten is gekomen,

En 't heit daer door van liefd'heel in-genomen

:

Ofdan 't verftand al fchoon wat anders fiet,

Liefd',oud en fterck,doet nieu en flap te niet.

7. Eer 't God'lijck Licht ter deeg al-om kan ftralen

En fi;,ne kracht tot in den grond doen dalen,

Hangt 's duyvels lift voor 'twelighert eenflot

Na 't fchoon kleynoot en bied hy na een bot.

Is hy in luft foo diep noch niet verloopen :

Een ftcrcker treek heeft hy dan wel om koopen,
En komt,en komt wel na,maer komt niet heel.

De Peèrl' is fchooji : maer Al is al te veel.

9. 'tKan anders gaen : (na dat dan in den Geeft \S

En wil, en moed) hier hebt gy 't foo als 't meelt is.

Wat raedt nochtans hier tuflehen met 't Gemoed ?

Waer haelt hy ruft die 't herte niet vol-doet ?

10. Raed? neen. Racd' ja.Raed voorden onberaden.
Met loflen fchnn,metwindfichte verfaden :

Met ijd'le trooft en uyt-ylucht 't hert te voen,
En foo 't Geweet een fti! gewelt te doen.

11. Menigerley, (hoe-wel 't alt Tarnen fotis)

Na dat de menfeh offchei p van brevn ofbot is,

Valt dit bedroch. En als d'uytvlucht ontvlucht.

Soo boet men 'tmeeft met een beklag of fucht.

12. Dienaeftop'tpad,nietheelop 't pad wil wefen.

Is alderfwaerft van dooling te genefen.

Daer heel moetzijn,fchaed half.Minheeftrninfchijn»

Selfs voor die 't heeft;Veel,meynt licht Heel te zijn*

(<

S ANG:
I V.

8-9.

Emenfch wiens hei t gelijck een vruchtbaer aerdt is j Wien al- Ie goet (ieeds welle-kom en

waerdt is; Die van alle Ondeugd fchou. In fijn weynig is ghctrou 5 Die het kley-ne licht van Reden mceft

(door
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(door leer) in *» hert van al-

». Dien 't niet aen Wil, taiaer flechs aen Kenniï fchort

:

En komt hy yet, onwetend' komt te kort :

Dieom-foeckt en port al voort,

En al- tijd na beter hoort

:

Die fijn hert met geenc dinghen die de oogen Hier aen-

fchouwen
Wel en heel vernoegt kan houwen

:

5. Soohaeft Gods Licht door 'tWoord in 't herte ftraelt,

En hy nu voelt waer in hy heeft gedwaelt ;

En hem nu d'Onfterflijckheyt

Klaer in 's herten ooge leyt

:

Niets en kan hem weder-houden ; niet en kan aijn voet
beletten

't Pad te gaen van Chrifti Wetten.

4, Al waer God fpreeckt.daer hoort en is hy ftil

;

AJ waer God eyfcht,geeft hy al wat God wil j

Kietsen laethyongedaen;
Noyt verfuymt nochblijft hy ftaen j

In geen ding en blijft hy achter; nergens thoont hy fich

een roover

:

t

Alles,alles geeft hy over.

'$. Haet, tooren, wiaeck maeckt hy uyt 't hert fich

quijt,

Met alle daed die voor 's vleefch liefde ftrijd»

Vicef enHopeftelthyWet

cRijmca. 73

igglfgllgli;
len, Willens noyt fal tegen val- len.

Na de Maet die God hem fet 5

Alles acht hy dreck en fchade met des Heeren groot'

Apoftel,

Niets,dan Hechts die Peerl',is koftel.

. Uyt heeft geweld en aerdfche heerfchappy

;

De wap'nen wechj het fwaerd gaet van de zy',

Weer-loos,licht en los gela'en,

Gaet hy na een beter ftaen;

Na een beter ftaet en erve: d ' aerdfche macht en 's We-
relts faken

Laet hy Godes oog bewaken.

, Geen ding fo waerd,daer hem hier 't hert aen kleeft:

Noch erf, noch land,noch yet,hoe liefhy 't heeft;

Vrienden,magen,eer noch goed,
Huyfen»have,lijfnoch bloedt;

Oude waen noch Eygen wi;fheyt,Kerck noch Piiefter,

wenft noch zeden

:

Nergens vaft dan aen Gods reden.

. Uyt-willig ftaet fijn hert : en 't moet foo ftaen

Sal Chrifti Leer der Zielen grond beflaen;

Sal des Waarheyds e'el kleynood
Wercken aller fonden dood :

Sal de dood van alle fonden en 't beleven aller Deug-
den

Brengen t'aller vreugden vreugden.

K Sang:
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Sang :

O nacht Jaloerfche nacht,

v.

Ie 't al,met reden, eyfcht,dien moetm' oock alles ge-

ven.

En ne'er-gebogen kni'en te roepen Heer,Heer,Heeri
Vergeefs is 't: (ver van vet) al kon men Propheteren,
Ia felfs in Chrifti Naem de Duyv'len uyt doen gaenj

Qf,na gefloten deur te feggen,Heere,Heere,
Hier zijn wy doe ons op, dat wy in mogen gaen.

j»HMt. :

i7. 18.

jfföatt.

7.8-3.
4.4.

int. 't

14 $
16 17'

io-

SHatt.
7.».'5-

7(6.ii.5

St. 33.

God eyfcht het al. Waer heen,gy die u of op quaed

Met fclüj'n-deugds grip vermomt, ofop eenleef-loos

Leven,

Of op een weynig doens,of'tfchijnbaer Veel verlaet?

'tlsleelijck: (ver van deugd) uyt-wendiglijck recht-

veerdig

Te laten voor den menfch,met een befmet Gewif';

En.als een waerde gaft,doch 'tavond-mael onwaerdig
EnfonderBiuyloftskleetjte firten aen den difch.

tlsleelijck : (ver van deugd) van and'ren oordeel

ftrijcken,

En felfs 't verdoemde quaed te laten noch te vli'en?

Of in lijn broeders oog tekomen fplinter-kijcken,

En in fijn felfs gelicht den balck niet eens tefien.

, 't Is leelijck : (ver van deugd) fijn onfchuld gaen te

maken,
Wanneer o^ns Chriftus noytenacht fijns Bruylofts

waerd,

Op acker,wijf,ofvee : Ofin fehaaps-kleed te naken,

Maer binnen in het hert te zijn van wolven aerd.

VErgeefs is 't: (ver van vet) voor God met offerhan-

den
Of ongeheeten werck te zijn kloeck in de weer

:

Of (fuymiginGodsWi!) met 't faem-gevouwen han-
den

18.9.
9. 10»
I l.llj

Aam.
l.fi.IT.

18 19.
2G.1I.
H.13.
34.U.

7. Vergeefs is : (ver van yet) het Pharifeifch dancken,
Uyt waen van niet foó boos als andere te zijn;

Ofop-geblafentlijck 't Inwendig te verblancken
Door ongeeyfchte deugden Hevlicheedtjensfchijn.

8. Vergeefs is't: (ver van yet) een ïfralijtteheetenj

Te hooren, en met een te ruften op deWet

;

Te zijn van Abr'ams faet ; den wille Gods te weten

;

Te onderfcheyden 't geen Gods wil ons vooren fet.

9. Vergeefs is 't : (ver van yet) m Gode fich te roemen i j|'.
i7"

Te proevenwat'er hooch en overtreffend' is

;

Der duyfterlinge Oog en Leitf-man fich te noemen,
Der fotten Onder-wijs,derflechtenKentenis.

10. Vergeefs is 't : (ver van yet) den naem en faem te dra-

gen
Van alles wat men is ofdaer men fich voor houd;

In Ifr'el Meefter zijn: ofdaer in fich behagen
Dat een de woorden Gods,voorand'iezijnvertrouC.

1 1

.

Vergeefs is 't : (ver van yet) te willen en te loopen, ff
9'*

Geen moeyte fich t'ontfien,gereed te zijn en rap »J-

Om (door gereys,gedraef)een Seft-genoot te koopenj
En t'ijveren na God , doch fond er wetenfchap.

ü. Vergeefsis't:(vervanyet) te zijn van Chrifti vri'nden f^l*'
Enmaegfchap naden vleefch.Vergeefs,ofjemantfeyd' 4748

Dat hy wis Chrifti zy,en niets en is te vinden ^;m
°'

Dat immer-meer van Gods en Chrifti licfd' hem **3i

fcheyd.

13. Ver-
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i3<#
• 6.6.

tut- ».

i's*.

.13-34-

ij. Vergeefs is 't : (vervan yet) te feg?en:Hebben \vy niet

Gemeenfaemlijck met u gewaudelten geleeft,

Spijs ende dranck genut't ? Hebt oock, ó Heere.gy niet

Op onfeftraten felfs gepredickt en geleert?

14 Vergeefs en ijdel is 'c dien falig uyt te fpreken

Die'tviolijck mid-dag-maelfaleten in GodcsRijck;

Of dat des Heeren hand een wonder-daed of ceecken

Aen ons bewefen heeft tot Gunft-eri liefde-bhjck.

1 5

.

Vergeefs en ijdei is 't : te hebben openbaring

Vaii 't Kennelijcke Gods ; het niet-gewilde quaed

Te doen, 't gewilde goet te laten met befwaring

Te vlieden dat men wenfcht,te volgen datmen haet.

16. Vergeefs en ijdel is 't : te wefen ïn-geentet

In den Olyven-boom ; te eten 's Heeren Brood,

Te drincken 's Heeren Kelck , door waen (vaft ïn-ghe-

prentet)

Van datmenftaet,al heel te meynen,'kheb geen noot.

17. Vergeefs en ijdel is 't al fprack men alle talen

;

Al wift men alle weet ; al had men 't G'loof foo fcer

Dat 't machtig waer een berg van /ij ne plaets te halen

En dien weer elderwaerts na wil te (etten ne'er.

18. Vergheefs is 't al te faem (alsdaer niet anders by
koomt)

Wat dat men doet,offeyt ; ofwenfcht of heeft voor

gaef.

Wat batet of de menfeh hem felven Heer en vry

dretomt,
- Wanneer hy in der daet noch is der fonden fiaef?

19. 't Is yet, maer ver van Veel : (want openbare fönd'ers

Die doen 't foo wel als gy) dat gy de geen bemint
Die u oock minlijck is. *t£n js niet groots noch wonders

. Dat daer Liefd' is , daer Liefd' tot weder-liefd' ver-

bind. [_acker

»o. 't Is yet, maer ver van Veel : Gods zaed in 's hei ten

Te nebben wel bevat,foo dat'et wafdom krijgt, ^"t
-

En hoop van vruchten geeft : maer , daer na fwack en zo.a»

fwacker, at
Ten laetften heel verfterft en tot geen'vruchten ftijgt.

21. 't Is yet,maer ver van Veel: Nau-hertelijck wel-da-

<*'g>

Aen d'armen nu en dan een noot-gaef te befte'enj

En fich Gods-dienftelijck fom-tijts,of oock fc hier fta-

<%,
Tefpeenen van gemack doorvaften en gebe'en.

n. 't Is yet.maer ver van Veel: Een nieu geplante fpruyte f?|"*
In Gods Wijn-berg te zijn;Ofdat men veel gebo'on 21. ai.

Van jongs opheeft beleeft, Maer laetop'tpad fich

ftuyten

.Wanneer vol-maeckter wegh gethoont word van

Gods Soon.
tf

ij'^-pls veel,maer niet Gcnoeg:De arme in haer nooden ïj ^
X Tc deylen al fijn hacf met een ïuym-dad'ge i-3-

hand :

Ofonverfaegdelijck het lijf te laten dooden,
En voor Gods eer en leer te geven tot den brand. %tb.6.

't Is veel maer niet genoeg: Dat m'eens verlicht ge- 8-4.J«

weeft heeft

:

(Door 't Hcmelfche ghefchenck en gunft in 'thert

vermaeckt)

Of dat men een-mael deel gehad aen Godes Geeft heeft,

Gods goede woord en kracht der Koomftig' eeuw*

gefmaeckt.

K 2 «j.'tls

24.
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BEKLAG OVER dTDELE WEET EN EER-LVST.

Sict dcfcn Chrijgf-Helt ftacn, hoc iflèt hem ontvallen.

Den StudioP bedru&,hy weet noch niet met allen.

God,cn hèm felste zijn gantfeh vreemtcn onbekent,
Watift ? als Krijgs-Manseer, bcklagelijcliiellent

)
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%1i *t Is veeT,maer niet Genoeg : al is men fchoon gheko-

men
Tot Zions waren berg,de Sradt van God gebout,

'tHïin^lfcli Ie ufalem; Al is 't heit opgenomen
Tot daer 't ontalbaer ral der Eng'len fich onthoud

:

t6. Tot d'uyt-verkoo en fchaar der Eerft-geboortelingen,

Der fpieg'len in't Geloof: Tot God die alles richt

;

Ia tot in 't ildei-hoochft der Hem'len door te dringen,

(Tot daer de Geeftsn zi;n) met fijnes herts gefiéht :

17. Tot daer der menfehen geeft bewaert wort tot den Le-
ven

Die in vol-komsn deugd hier hebben door-gereyft:

Tot I E S U M, Middelaer van 't Nieu Verbond.gegeven
Door't Bloed datgunft,nietwiaeck(als 'tbloedvan

Abel) eyft.

i3. 't Is Veel, maer niet Ghenoeg : Dat m* eens door
Chrifti kennis

n
De fonds be(bedcling,des Werelrs vuyBcbeyd

Ontvloden is geweeft in vafte Deugds géwennis j

Of 't pad afheeft bekent dat te; Gcteehtheyt leyd.

»9. *t Is Veelmaer niet Genoeg:DatChi iftus onfe wereken **'(.

Onsarbeyd ,lijdfaemhcyt , en vele deugdlij ckhe'e» ***
Al prijft: ja d'ijvering foo groot in ons kan mereken

Dat bv en onder ons de qua'en niet fijn gele'en.

30. 'tls veei,maer niet Genoeg, 't aen-liooren en nier hoo- £JJ>£
ren

Die als Gefanten Gods,doch vjlfch'lijck,komen atn;

Ofdat men, fonder fich aen liefofleet te ftooren,

Veel heeft om Chrifti Naem lijdfamig uytgeftaen.

1 1 . Wat dan ? Wat is Genoeg ? De fchoone Peerl' te koo-

Pen P*iOm alles wat men heeft: Al waerm'hem weet en kent 1. ».

Den weg van Chrifti Wet eetïouwelijek te loopen,
En onbeweegelijck op blijven tot den end.

Sang: Era di majo.

-±±tr
«»i- ËStüK Ei wijl men hief" Van alles foeckt te weten , Blijft menig menfeh felfsvanhem felfs

ver-geten. Seer diep en ver foeckt hy der dingen ftonde,Maer 't noodigft en na«ft-ky,blyft ongevonden.

K 3 ». J>*

\
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TOE-VERLAETDER RECHTVEERDIGEN,
Oflder 't Oude Verbond.

.«C'-v

;*•. -.i

Met Pècrt, en Sweert,en Schilt, en Pijl, en Boog, en Slinger,

Trock'tvolck van t
JOud Verbont , na

J

t Land 3 dat Godes vinger

(Door Vyfrige Qolom) haer aen Wees .< Canaan,

i3
Dat was 't beloofde Ri;ck,én vreugd,voor yder Man.
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De heel Natuyr wil ons verftand doordelven.
Elck denckt om veel,geen menfch fchier om fijn fel-

ven.

Door Konft en Weet geftadig na te hygen,
Kan 't hei t of noyt oftelden beurte krijgen.

Door vragen,hooren, fuften,fchrijven,lefen,

Soeckt men te kennen en gekent te wefen j

Oock van die wy,nocft fy ons noyt en kenden j

felfs in den Dood,des kennensperek en ende.
Helaes ! wat is 't als 't leven Co vaft heen fchiet,
En wy op elck,en we'e: op ons elck een fiet ?

In diep' onkund* van 't geen hoogft is van noode,
Steiftm'j onbekent henffelven en oock Gode.

cxxi. en xxi 11.
Uyt-breyding over Pfalm c x x v

Over PfJm C X XV
San g:

Het daget in den Ooflen.

I.

VV At Winden dat '
er ,uyfcnen >

wat Regen datt'er

Het hooge Huvs van Zion ftaet onbeweegt en vaft :

^ct ftooge l$u?& ban Zion etc.
*'

Y,
a

,

tmenfchen dac
'

er dreyg«n te moorden en verflaen
Al die op God vertrouwenen fuüen niet vergaen.
all bte op <©obbettroubjenetc.

3- Dehooch-getoptc bergen zijn als een vafte fchans
Rondf-om Ieruf'Jem henen.geen vyand heeft'er kans :

flonbf om ^erufalem Senen etc.

79
4. Gods toe-ficht die hy ftadig rondf-om fijn volck laet

gaen,

Ishacr alsvaite muren : geen vyand kand'eraen.

310 fjaet aljot bafïe muren etc.

5. Hy fat 't rechtveerdig hoopjen ', fijn duyr-bemint Ghe-
flacht,

Niet eeuwig laten blijven in boöfer menfehen macht

:

Biet eeuürig laten blijben etc.

6. Niet eeuwig Jatenblijven in een foo droeven ftaat,

Op dat het fijne handen niet uyt en reyck tot quaad :

<©p bat [jet fijne ftanben etc.

7. Op dar het de God-loofheyd te met niet in enfuyp.

En door der boofen b\ -fijn die haer in 't hert niet iluyp.

<5n öooj bet boofen up-fgn etc.

S. God, die-fevan 11 af-wijft die 't kromme pad inflaen,

Doe wel den vromen herten die reyne wegen gaen.

ï©oe toel ben biomen Jjerten etc.

9. 'k Bid dat gy dijn Ifraël den foeten vrede getft,

Den vrede laet behouden, foo lang maer als hy leeft.

«©en b^ebe laet beftouben etc.

Sang:
Wpt btttergept bet Zielen.

Over Ffilm CXXI. Item : ïftilm CXXX.

II.

i.T ck hoor Trompetten klinckenj
JL De Vyand is na-by;

lek fie Harnaffen blincken :

En niemand is met my
Heï
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Het hert klopt door 't benouwen t

Dies laet ick,diep befchroomt,

't Gelicht "t gebergtacn-fchouwen,

öf daer geen hulp van koomt

:

Daer is geen hulpvoor-handen >

Voor-handen dan van God j

Van God die 's Werelts landen

Heeft onder fijn gebod :

Van God,die 's Hemels lichten

Heeft onder fijn gebied,

Hn die 't wel eer al ïtichten

Dat 's menfehen ooge fier.

Wie kan Godsvolck bctrapen,

Al lij n-fe onverdacht ?

Wanneer de wachters flapen,

Houd God om haer dewacht*

By is niet als demenfehen

,

Die,op de wacht gefet,

Als fy geen flaep en wenfehea,
De flaep haer wagt belet.

Noyt flaep beving fijn oogen,
Noyt had hy flapens luft

:

Dies wy vry-moedig mogen
Gaen nemen onfe ruft.

Sijn hulpdie hy doet blijcken,

(Welck' alle leet verdooft)

Die mach men vergelijcken

Een fchadu boven 't hooft.

De Sonn'.op hoogen dage,

Schoon fy al brandig ueeckt,
Kan door haer hit niet plagen

Alj Hy haer krachten breeckt

:

De Maen, in vochten nachte,

Schoon fy de le'en ve; koud,

Doet op ons le'en geen krachte

Als hyz' inwarmte houd.
Geen Quaed en kan u deeren

:

't Zy ofgy buyrens huys
17 fclven moetgeneren,

Daer is geen vrees voor kruyj j

't Zy ofgy binnen deuren
,

In uwen huyfe bent,

Geenquaed kan u gebeuren

Van nu totaen uw end.

Over Pfalm XXIII.

S ANG : •

Frogs Galliaerde. P<£. jé".

III.

Ls een herder fijne fchapen in een groen lan-

douwe weyd.
En, om haer den dor ft te laven,na de verfcha

beken leyd :

Soo is oock de Heer mijn Hoeder. Ln om dat de Heer
my hoed,

Sal voor 't lijf noch fpijs ontbreken noch verquicking

voor 't gemoed.
Doe ick» als een ciooiend fchaapken , af-gegaen van

't rechte pad,

Ongewiflê gangen dede en verkeerde wegen trad

:

Bracht
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Bracht hy als een trouwe Herder,br'acht hy mijne voe-
ten we'er

Op des levens rechte ftraten,om fijns Naems hoog-
waerde eer.

e. Ofickfchoon(gelijck een kudde die in doods perijc-

kel ftaer,

En fom-\yijlen langs der heyde tot een prooy der wol-
ven gaet)

Wand'len moeit op fulcken wegen daer men eyndnoch
uyt-komft fitt,

En geen menfch in 't nare doncker fich tot Icydf-man
aen en bied

:

Ia in fuleke nopden raeckte daer de dood voor oogen
ftond,

En de Ziel by peene menfchen hoop' van ti ooft noch
hulpevond.

Noch en foud' iek niet vert&geh , nu gy helpt en by
myzijt

Als een herder die fijn fchapen trouw'lijck met fijn ftaf

bevrijd.

3. Gybereyd my voor de oogen van mijn vyand een

bancket:

Daer fo word my overvloedig alle fpijfe voor-gefct :

Daer fo druypt mijn hooft vanoly, en mijn beker

vloeyt van wijn :

Dit vervult mijn geeft met vreugde en mijns vyands hert

met pijn.

All' de dagen die ick leve (en daer op vertrouw' ick my)
EJijft my Godes rijcke gunfte en fijn milde goedheyd by.

AU' de dagen die ick leve (des ben ick in 't he; t gewis)

Sal ick blijven in de Wooning daer de Heer mijn God
in is.

Kim.
Cu.

S a k c : Efprït qui fais mouvoir mes neefs & mes arteres.

Lwie God-falig- lijck na Chrifti Wil wil Ie- ven, Ver-druc-kmgis
A
pi^iiSiiillifïiiiiiiiiill

fipiWtzy d'een ofd'ander tijdt. Hy is'cr toe ghefet : hy moet'er fich toe ge- ven.Met Chrifto erft geen

L menfch



%z EerfteDecI»

TOE-VERLAET DER RECHTVEERDIGEN
Onder 'c Nieuwe Vetbond.

NochPeert,noch Swecrt,noch SchïIt,noch Pijl,no'chBoog,nocfc Slinger,*

Tot yemants leet, en raeckte oyt Chriiten met fijn Vinger,

\ Gemoed blijft vaft geveft, op
J

t onverganckelijck.

Op Chriftum Godes Soon, in 't eeuwig vreugdich Rijck.



=tt=

Stichtelijcke Rijmen. 83

—n
'menfch,daö die eerft mat hem lijd

.

a. Dieïijdjter-wijl hy lijdjiickt hier voor 't oog onfalig;

Die hier onfalig h, heeft God niet tot (ij n fiat,

*t Befluyt heeft waarheyds fchijn, doch is onvaft en

dwalig

:

Wie God recht-Iievigh lieft.heeft alle ramp te nut.

J. Al heeft de vrome menfch op Aerden alles tegen,

A 1 heeft de heel natuy r hem oorlog aen-gefeyt;

Al fcheyd het al van hem : Deurt hy roaer op Gods we-
gen,

tEn is gheen blijck dat oyt God$ Liefde, van hem
fcheyd.

4. 't Is waar,van dag tot dag (omwel-doens wil verfcho-

ven)
Sleepthy fïjndood;a!s 't fchaap ter flacht-banck heen

gebracht:
Ia alles even.w«l komt hy noch ftaeg te boven

Door hem wiens liefd* in 't hert itort over-winnen»
kracht.

f. Sijn kruys.daer roemt hy in: waer-om ? hy weet dat

Lijden

Geduld; Geduld Deugd-proef; Deugd-proefHeyls
hope geeft. (den,

• • Hy weet dat hy (mee fmaeck van Godes liefd' in 't ftrij-

Bcfto'rt door Godes Geeft
) geen ijdle hoop' en heeft.

6*. Hes liiht-haen-gaende kruys 3 (foo aachtigh is de
Waarheyd)

Hoe-wel 't in 's Werelts oog als Elknds-teyeken leyd,

Werckt in 't God- deugdig hert een over-fware Swaar-
hcyd

En eeuwig-durend* wicht van Hcyl en Heerlij ck-
heyd.

1
- i

Sang:
2Q!jS op 't t)oo?-gacnöc.

3!tem.;..

O nacht jaloerfe nacht. --.

I 1.

|"\E Geeft en kan io kruys niet ongevoelijck wefen ; fflom.

jr. En nochtans , mids in pijn , maeckt hy dit wis bc- 7
5
;8
u '

9f
fluytj 10.

'

Dat wie de Hoochfte liefd' aen yemand heeft bewefen.
(Hoe 'tgaénmach) nimmer-meer in minder liefde;

ftuyt.

»• De alder-hoochfte liefd' die God oyt konde foonen

,

Heeft hy vol-uyt getoont doe hy fijn liefiïe pand,
Sijn alder-waerdften fchat , fijn hert-verkoren Sone,
Om onsjter wreeder dood,gaf in der boofén hand.

'

J . Om ons heeft op-geweckt tot een Onfterff'lijck leven;

Aen fijne rechter hand in Majefteyt gefrelt

;

In Hemel en op Aerd volkomen macht gegeven

;

Li
'

\Ct'



EerfteDeel.

"t Gewelt van hel en Dood gedaen in fijn geweld.

4. Die by foo ftercken re'en Gods Zegel heeft verkregen,

Wat nood,al vind Natuyr by-wijlen 't kruys onfacht;

flom. Al 't lijden defes tij ds en is geen-fïns te wegen

|j%
1

,
8

;
• By 't Goed en Heerlijckheyddie na Gods kind'ren

ai .12. wacht,
*

f . By 't Goed en Heerlij ckheyd ; waer na fy die in hope

d'Ellend en ydelheyd hier onder-worpen zijn,

Met ha er gedacht' en hert geduyrichlijcken loopen,

En fuchten,als na 'teynd,van ongeval en pijn. .

6. Enfuchten; recht gelijck de domme domme dieren,

* (Als voeldenf' oock den laft van d'Aerdfche ydel-

heyd)
Met uytgereckten h?Is,nahaer behoefte gieren

Door blinde drift en treek van haer natuyr geleyd.

Sang:
Geluckig wiens gemoed &c. Tag. 46.

•III.

Grootheydvan Gods Liefd' !OJ vaftenwijck

der vromen^
Die tot de Deugd langs 't pad van Chrifti

Wetten komen !

Sie,GodesKindïen,fie (op datgy manhjckftrijdj

Sje,e'n door-grond wat 't2y , Dat gy Gods Kind'ren
zijt.

z. Hier draegt gy nu den Naem, en hebt ten deel het we-
fen „«

Van ware Kind'ren Gods^in rechte Godes vreefe

Toontg' u God-aerdiglijckeen eygen Godes Sprayt
En druckt hier Gods natuyr in uwe daden uyt. - «

3

.

Maer als hy nu verfchijnt die Doods geweld komt vel-

len i

Die, uyt Niet-wefendheyd , u'twefenfal her-fteüen

Entrecken krachtelijck uyt 't eeuwig doods vergeet

Sult gy volmaecktelijck het geen zijn datgyheet. .

4. Word.hem met rechtden Naem van Vader toe-gefchre-

ven
Die maer natuyrlijck teelt,doch 't wefen niet kan geven
Hoe bilhjcker dan dien,die machtelij ck her-fenept,

Van wien gy,op-geweckt, 't recht-levig Leven hêbW
y. Gelijck God noyt en fal , foo 'n kan hy oock nietfter-

ven.

Dees Godlijck' eygenfehap hebt gyte over-erven.

Eens heerelijck gemaeckt (6 ! diepe heyles grond)
Soo fal 't onmog lijck zijn dat gy we'er fterven kond.

6. In wefenen natuyr (alsgyfultin fijn Rijckzijn)

Sult gy den grooten God felfs wefentlijck gelijck zijn.

Het is en moet fo zijn : de reden kan geen mis.

Want dan fultgy Hem fien, Hem fien, gelijck Hy i*.

7. God wefentlijck te fien,en valt in geen natuyre

Dan die God-wefig is; die eeuweli/ck kan duyrenj
Van vereen and'reftofgeböuten toe-gericht

Dan al die wort aen-fchouwt van 'tSterffeüjckge-

ficht.

87 Die 't opperft' heeft beraeckt, en kan niet hoogerftij-
gen.

Die door gefeg verkleynt,doet meerder nutmetfirijgen.
Mijn penne iffer uyt. O foeten toe-verlaet

!

Geluckigjdic u heeft; en wijs,die na u ftact.

EEN

J



Stichtel/jcke Rijmen.

EEN NOO Dia
81

"v

Neemt dit voor Martha, hier geflcltby haren Heerc,

Maria yVrich om foo
J

t fchijnt te redenecren.

Siet Marthaes Commernis, en groote moeyÜjckhecn.
Maer wat was 's Meefters les ? Het noodig is maer ccn.

L 3



8*

. Mal,is bene'en; hooch, boven mij n verftant

;

Wer'lts, mach ick niet; diep, kan noch wil ick dichten

Veel beter flecht en al-tijd Eender-hand,
Dan oytdoor qua' Verfcheydenheyd t'ontftichten.

. Nu rijm ick iecht,dan dwersjnu kort, dan langj

Nu dus, dan foo; op alderhande wijfe

;

Nu geefick dees^dan, J
yre|eir een ander fang j

't Is and*refaus,maer a! de felve fpijfe.

. Die Een alleen voor d' Opper-noódig houd.
Wat luft heeft die van Velen veel te qnelen

* EerfteDeei,

. .' Brief oen N. 11. 3

Sang: Geen fmert en duerc des menfchen ronden tijd.

'""" T— ' I " I
'———

'

L 't oud en It felfjaltijd [Tegt gyj" van Goed,Van God,van Deugd van

;j,vanVer- fa- ** ken. So is 't,mijn Vriend. Dieanders wil noch

moet,Noch durfnoch kan,hoe fal 't die anders maken ?

En wat kan 'tfcha'en, al teemtmen ftaeghet Oud,
Als 't Oud alleen het eeuwig Nieu kan geven ?

J. Wie reed't niet geern van 't geen uyt Sterflijcklieyd

Alleen ons redt? wie leent niet graeg fijn ooren ?

Die Noyt fat denckt,en is noyt fat gefeytj

Die noyt fat doet , en kan hem noyt fat hooren.

6, Seer kort, mijn Vriend,en kofr'lijckis de Tijd.

Godes trou Gefant gebied hem uyc te koopen.

Die over-feliied,hoe nutterdat m' hem flijt,

Hoe yafterfteun om Beter Tijd te hopen.

.' -
" iïïoHh cdJ .

'

GOD=



Stichteüjckc

0ODDELIÏCK ONTSACH.
Uyt-breyding over Pfilm C X I V»

Sang:
Mijne Harp, bekleed met rouwe.

DOe Ifraël, na veel flavens, uyt Egypten fchied,

En het edel huys van lacob,, 't vreemde volck verliet,

Doe bleeck klaer dat God de Heere,,Iuda had befint,

En Ifraël wou beheerfchen,, als fijn waerde kind-

ï. Als de Zee dit werek aen-fchoudc,deyldenf' haervan
een

;

Als het de Iordane merckte,, vlood-fe rug-waerts heen,

Rijmeni 87
d' Hoog-getopte Bergen fprongen,, als de ramm' in

't groen.

En de Heuvels als de lamm'ren,, in de weyden doen.

3

.

Wat was u, gy Zee,was was u„ dat gy foo wech vlood ?

En u,gy IordanCjdat gy„ tegen ftroom op fchoot ?

Wat faegt gy, ó Bcigen,dat gy„ ontfprongt op datpas,

Even als de fatre rammen,, fpringen in het gras '

4. En gy Heuvels, datgyhuppeld',, als het jonge vee ?

't Was de groote God van lacob,, die d'Aerd beven
de'e;

Dien de heel Natuyre dienen,, en fteeds hooren moet;
Die een Rots wel kan doen worden,, tot een Water-

vloed.

Sang : Madonna mia piëta.

=fcs=

glliiÉülilliïl
'

Oeongelijcken lot, Befpeurt men in 't genot , Vanaerdfche

SiëüiüiiliiiÉi
din - gen; Denboofen gaet het wel, Den vromen komt gequel

,

lïïËïiliiiilliiïplii
En ramp befpringen. De deugde blijft al-tijd of raeeft verfchov en; De

HEïL

11. lS.

17-13,



n EerftcDee!

HEYL V YT ONHEYL.

De vroomfte fictmen veel, feer jammerlijck verdru& ;

En dat verdruckers,het verdrucken noch geluö: j

So dat verdru&e noch verdruckers heyl aen bringen

.

Wat ift een wonder? wie begrijpt dees hooge dingen ?



Eerftc Deeï. 8<>

" fond haer tegen-deel, leytTeel-tij ds boven,leyt .-[: .-ƒ; :ƒ• 't Heeft zijn bedenck'lijck-he-

iiiiiiiiiiiiiiiïiiiiiipi
den: Doch is in'tminftgeen reden,Ominfijn herf bcfluyt te willen ma- ken. Dat weldoen ga nts

iËgÉgÊËiiËfËïËiË!
" geen loon heeft, En die in 's Hemels throon leeft , Sich niet bemoeyt met menfchelijckc fa- ken

2. O neen : heel anders is 't

Dan 't blinde oordeel gift

Door fchijn,die mis feyd.

Soo gy 't befluyt omkeert j

Vergeldings miflen, leert

Vergeldings wifheyd.

Kreeg Deugd fteeds Aerdfchen loon,, foo mocht men
vreefen

Ofis* oock met Hemelfch loon,, gekroont fal wefen.
Maer nu op 't Deugdig leven

Geen loon hier wort gegeven
Dan dien 'tfelfs heeft, door hoop' en ruft'lijck noe-

genj
Soo mach en moet men fluyten

;

Dat God den Vromen,buyten

Dees fnoode Aerd,een BeterMOl toe-voegen.

; . De Sonde, 't hoochfte Qnaed,
Is,in fich felven,haet-

De Deugd gunft-waerdig.

God in hem lelven goed,
Blijft hem die Deugde doet,

Tïou en rechtvaerdig.

Gelijckheyd in natuyr,, moet Liefde baren ;

Op-rechte Liefd' baert luft, , om fich te paren
En fteeds vereent te vinden

Met "t warelijck-beminde,

Om 't hoochfte Goed en liefde te doen fmaken.

Laet God dan in dees tijden,

Om re'en,fijn vrienden lijden j

Haer aert nochtans kan Liefde niet verfaken.

M S CHA-



£G EeriteDeeL

SCHADELIICKflEYTDER. VALSCHER TONGEN/

Doeg d' Edbïniters tong, mlchalïïckheyt bedrcven ?

Co ft" vijfen tachtentich, gefallefdennun leven,

Een Abjatharalleen,geluckelijck ontquam.
Wat is de valfche Tong

2
een fchaed'lijck Vier en Vlam.

k
\



Stichtelijcke Rijmen.

Sang: Y^ts moet ick u Laura vragen

Ls de hooghe nood , by tijden, Enonheylaen alle zijden, My*jan-

hoopig heeft om-va'en,Dan verhef ick mijn gedachten, En laet gaen tot God

& 6.

^ittql

. Heere weeft metmy te lijden,

En koom doch mijn Ziele vrijden

Van 't vergiffdat dood'lijek plaegt
:

En een leugenaer,behendig,

(Schoon van buyten,vuyl inwendig)
In fijn valfche tonge draegt.

Kander yetx foo grou'lijck wefen
Dat de valfche tong fal vreefen

Door haer treken a'n te gaen ?

Word ter yets foo quaed gevonden
Dat de boofe leugen-monden
Niet ftout-moediglijck beftaen?

Scherpe pijlen3af-gevlogen

1.

Biijn klachten : Want hy neemt-fe gunftig aen.

Van eens ftereken Kiijgf-mansboge,

Gaen foo niet door vleefch en bloed :

Pijlen met venij n beftreken,

Doen in 't Lijfgeenfulckefleken

Als de tong wel in 't Gemoed,
't Vuyr,als 't in jenever-boomen.

Heeft de over-hand genomen
Door de krachten van fijn hit*

Kan 't licht al tot afch verteeren :

Maer noch kan 't foo feer niet deeren
Als een foo geringen lid.

». Wee my ! dat ick moetgaen dutten,

|. En een vreemd'ling in de hutte»

M a Van



9z

Van KedarenMefech,zijn.

Dat ick by een volck moet blijven

* 't Welck fich voed in twift en kijven.

Is mijn Zielfoo grooten pijn.

7, 't Hert wil my geen rufte geven

Eerfte Deel.

Dat ick by Éen volck moetlevea
Daar de Vrede word gehaet

:

By een volck,dat,als mijn reden
ïs van viicndfchap en van vrede
Dies te meer na oorlog ftaet.

Sang:
.

Ae dien het Bitter gaet voor 'tSoctjDen Arbevd,voor het Loon»

1 ..
,

a
., a,..v_ a 1 1 —4—4- s,tM*'

En hy veel quaets verduren moet, Die ftaet na 's Levens kroon: Na dien

het oorfaeck van veel vreugden is, Wanneermen komt in vele droeffenis,

iiËiÊliifililïËiliiïïiËii
Wanneermen om des Godes wille lijdt , En na Gods wil uyt goet gheweten,ftrijdt.

2. Soo danck ick,Heer,van herten dr 1 Dat ick om uwen Name ly'

Dat gy my waerdig kent | O ! wei-kom wat gy fend.

3. SOÓ



Stichtelijeke Rijmen.'

GEBED IN TEGENWOORDIG
fciuockcjBiftcJijck UjdeB.

3*

O rUccrclcfiï ! hoc ging u 3ie quael ter Herten,

Hoc fmerten u-die fmert, verr' boven alle fmerten.

'tAenftaende lijden, (u, bekent door Gods befchicking)

Parfte u bloets drupp'len af. Ghy bad. God fond verquicking.



9+ EcrfteDecl.

8,9.

8.®.

't Is waer, 't en is noch rnaer een kltyn begin

:

Doch,wüt gyjEk wil dien weg oock verder in.

Maeckmyjis'tuwegoedheydaen-genaem, .

Tot meerder waerdig,doch daer by bequacm.

3 . Al s my fom-tij ds m ij n eygen kracht

En 't fwaerfté ki uys in-valt,

Een (hellen angft fchiet dooi 't gedacht

En 't bloed om 't hertjbeftalt

:

Maer als ick denck wat kracht uw kracht wel eer

In fwacke menfchen wracht,verquick ick we'er.

En als ick vind hoe trou gy sijs en goed,

Befchanft de Ziel haer we'er met nieuwen moed.

4. Noch leeft en wei ckt hy die de micht

Der duyfterniffen heeft

:

Noch leeft en werckt gy oock,die kracht

Om over-winnen geeft.

Noch dorfthy, JBenfcïjen-mclOl&er/al na bloed,

Noch blijft gy. ffltilfcfy-blljaiCOtt/ even goed ;

Watnood ofons een ftercke Vyand moet't

Alsgy,veelftercker Vriend,ons hulpe doet ?

Al moet men door den kruys-weg heen ;

*tls hard, maer falig pad.

Enbeter,metGodsvoIck gele'en

Dan Sonden-nut gehad.

Al moet men uytfijn land metfchanden fcha'?

Deugds-loon en Gy volgt over al noch na.

('t Aerdfch Vader- land te miffen,valt hem licht,

Die 't eeuwig Goed en U heeft in 't geficht.)

AI vind de Deugd fchier nieuwcrs heul, -

En fchijn-dcugd 't voJckvedeyd :

;::. I

'
.

Al is onwijfen ijverbeul

Van Satans liftigheyd

:

Al word de Waerheyd,door een fioode lift»

Verketterden voor leugen gevonnift

:

Al opent fich een deur tot alle quaed :

•t Kan al niet fcha'en als gy ons niet verlaet,

Al krijgt de Satan.offijn le'en,

In 't een of *t ander land,

't Verkeert-geleerde rot by een,

Stout op oe aerdfche hand :

Al broeyt daer uyt een bloed-ofMoord-placcaet

:

't Kan al niet fcha'en als *t maer de Ziel niet fchaed i

't En fchaed geen Ziel,wanneer-fe ftutzel heeft;

S'Heeft ftuts genoeg,als Gy maer trooft en geeft.

Hoop op uw hulp, is de Pilaer

Die 't hei te in hope ftijft.

'kVerwen fch geen kruys,hoe groot en fwaer,

Soö gy maer by en blijft.

Maeck dat de geeft,die moed van verren geeft,

Na-by, de felve moed,en meerder heeft.

Geen nood te groot,foo gy maer medegaet.
Geen leet te wreed,foo gy maer by en ftaet.

>. Vw Heyl'gen, op-der Aerd verfpreyd,

(Verfpreyd,en niet bekend)
Weeft die oock met u goedieheyd
Geduriglijck ontrent.

Blijft haer getrouwelijck in lijden by,

Op dat haer lijden niet vergeefs en zy i

Op dat haer lijden noyt en zy befmet

Metyecdacftrij' mfetwcl-vcrdragcBS W§r?

- Ti'
IOOD5



Stichtclijeke Rijmen?

JOODSCHE BLIITSCHAP.
$S

ïumph, Töj Iö, wasjacoks Kind'ren ringen,

Verloft (door 'tMeyr) van flaverny,fach men haer Vrolijck fpringen,

Gods hand,en hulp,en woort,tot vreugt en voorftand van haer allen,

Was dat clck Vyand moeft (hoe groot) voor haer ter neder vallen.



ËcrfteDeeï.—
Uyt-breydingoverPfalm CXXII.

Sang:

«ü^ilW ' i i;il UiJgÉÜ
Alighc ure! vruchtbacrvan verblij- Die my deed hooren, Dat de

m
iügüiüii^gigsi^i

fchoone tij den Soo° feei gewertfehet Tan foo menig vrome, We'erful- len ko- men.

Dat ons de dagen weder fullen keeren

Dat menfalin-gaen in het Huys des Heeran,

En Salems muren met haerfchoon gebouwen
Vreugdig aénfehouwen.

Enonfe voeten op haeree'leftraten,

Haer hooge poorten vrolijck treden laten.

Een Stad een Stad is 't al van ouds geftichtet,

Enop-gerichtet:

En op-gerichtet voor Ifraels Soonen
Om fich daer binnen t'farhen te vertoonen ;

Om in Gods tempel eere te bewijfen ~ '

En God te pj ijfen :

-

God daer te dancken voor fijn goede daden :

God daer te otf'i en,om de Ziel t'ontladen

Van alle feylen door het gantfche leven

By haer bedreven.

6. Al die in Rechten hebben yet te hand'len.

Moeten na defe groote Stadt toe wand'Jen

:

Daer kan Ifraèl fteeds in alle faken

Aen vonnis raken.

7. Daer ftaen de Throonen om Gods volck te richten

En alle twiftcn onder haer te luchten,

Door Gods befturing David in-gegevcn

En fijn na-neven.

S. ]• Dele Salem, fehoonite van de Steden,

JL'k'Wenfch en her-wenfeh uduyfentfaligheden:

Endie u minnen,bid ick dat de Tegen

Van God toe-regen.

5, Vanherten gitnn'ick dat uvt uw Palleyfen

Dewaerde Vrede nimmer en ver-reyfe,

Maer



Maer in 't bevangfcl vanuw hooge muren
Eeuweliick dure.

ro. Wat is de reden die my foo doet haken

Na uwen Vrede.wel-ftand, en vermaken ?

Die my doet hopen dat noyt ongclueken

U lullen drucken 7

tl. 'tlsommijnvrienden die ick heb daer binnen

:

Die ick en die my weder-om beminnen

:

Om menig Broeder, welckes herte 't mijn' is.

En 't mijne 't fijn' is.

X j. Wat is de reden, dat ick gantfche nachten,

Geheele dagen,wenfch in mijn gedachten

Dat gy noytfegennoch geluck moet derven,

Maer eeuwig erven ?

X3. Om dat de Heei e,dien wy moeten poogen
Gods-dienftig t'eeren uyt als ons vermogen,

U tot fijn wooning (die gy fteeds moet wefen)

Heeft uyt-gelefen.

Over Pialm CXXVI.
Sang: Te May als alleVog'len fingen.

II.

At heeft ons hert een vreugd' ontfangen,VVDoe Zion, die daer lag gevangen
In alfoo vreemde landen

Door hulp van onfen flerken God vcrlofl is van haer
banden

!

a,, Wy ftonden tufichen hoop* «n vreefen j

Het docht ons cenen droom te welen

;

StichtelijckeRijmer^ 57
Wy durfden nau verblijden,

Om dat wy foo heel onverwacht , geraecktcn uyt ons

lijden.

De traentjes van de wang genomen ;

De lachjes in de mont gekomen j

Gods roem op onfe tongen,

Gods eer door al ons fnaien-fpel,daer wy hem lofmc'c

fongen.

Doe fprack het Heydenfch volck, (verflagen

Door 't groote wonder dat-fefagen)

Ey ! watte groote daden

Heeft haren God aen haer getoont ! fy leven onbeladen.

Het Heydenfch volck heeft recht gefproken,

Daer-om is ons nu 't hert ont-loken,

De keeltjes quinckelceren,

Vermengt met onfes Harps geklanck „ een eeuwig lof

des Heeren.

Groot is ons vreugd, fchoon ftaen ons faken

:

Gy Heere, kont-fegrooter maken
Soogyvanflavernijea . .

Dereft van u gevangen volck„genadig wik bcvrijen.

Op dat-fe dicht de wegen vullen

Wanneer-fe t'huyf-waert komen fullcn,

Gelijck de fnelle beken,

Gedreven door den Zuydcn-wind,met kracht in 't land

in-breken

:

Wanneer-fe,door 't geweldig drijven,

Niet binnen d'oevers konnen blijven,

Noch haren loop betemmen,
Maer Ackers, veld',al wat'er is , met baren overfwem-

men.

N 9. Die
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9. Die 't edel zaet moet gaen betrouwen
In ongelegene Jan-douwen,

Schier londer hoop' van vruchten,

Sijn hert is hem fo feer belaen, men hoort hem dick-

wils fuchten.

io. Maer eer yet lang foo krijgt het Tegen

Doorccnen milden Somer-regen;

De foete windjes waeyen

:

Dan komt hy dubbelt in de Yreugd , met blijfchap gaet
hymaeyen.

ir. Doe wy,ver van ons.Vader-erven,

In vreemde landen moeften fwerven,

Lag óftfe moet ter neder : (der}

Maer nu wy 't foete Vader-land betreden,komt hy we».

Sang:

-3* g^E|ï|lfEg4=!:f;f:gE|E^:3sE^

Otrvrolijckleven,Wovdthyghedreven,Dieop God t door Chriftura

bout. AU' aei dtfche dingen,Sijn te geringe , Tot fijn vermaken 't Zijn

Ügüllll^i^
pgggfgiiigl

*. Tot allen tijde

Tewefen blijde

Is hem uyt Gods mondt geboo'n.
Lijckt hy uyt-wendig
Voor 't oog ellendig

:

and're faken, Daer fijn geeft hier feeft me'e hout.

't Onduerfaem fhijden

IIs 't hert geen lijden

,

Door de hoop' vin 'theerlijck loon.

3. Si; ns herten oogen,

Van d' Aerd getoogen.

M
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CHRIS -TELIICKE BLIITSCHAP
55

Iö, Tritimph, Iö, was aller ChriiVnen fingen:

Na dat 's hun vrede Vorft aen't hout des Cruys op-hingen,

Want Cruys,noch Graf,noch Doot,noch Hel,kondhem vcrkloeckcn
:

Hj quam zyu Jong'ren by, om
J

t dooiend' Schaep te foccken.
N *



ICO

Enten Hemel op-gevoert,

Sien en bevatten

Al daer de fcliatten

Van roert en motten,

Verderfen rotten

EeussekJ€k-Qnaen-geroert

:

f.' Waer op en over

Geen dief, geen roover,

Lange tijd noch fpij^noch nijd,

Gefach ofkrachHieeft,
Geweld of macht heeft ;

Noyt kan ontwenden,
Noyt kan doen enden

Salig die alfoo verblijd.

5. Dat 's vreugd die grond heeft,

EerfteDccl.

Die hert en mond geeft

Vrohjckdenck-en fprake-ftof

:

Mids in de wolven,
Vervolgings golven,'

Benautheyds klippen,

Houd fy de lippen

Stadig vol van Godes lof.

6. Waer Schat,waer hert is :

Waer God,geen fmert is,

Maer de vol 't van alle vreugd

:

Waer Deugd,waer God is

:

Waer Gods gebod is,

Enhertenoorleyd
Soo 't Chriftus voor-leyd,

Daer 's de God ver-eyfchtc Deughd.

___

Sang:

Mejifchen rterven, in fich felven , In te fien als goet, is de wijfheydt gaen bedelven in

: l r **—f—" + 1
"*• **—i ' "*"

een wijs gemoet. uy t evghea aeidt geeft Dood 3Hevl noch Iufts gewin,Haer ftant3van alles bIood,Heeft nkt fa-

• lig*
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AENMERCKING DES DOODS.
t
IOJ

Wrtt is de Dood, akDood, en eerfgntt&h nietigh wcfen s

Een levende Hont,wort voor een doode Leeuw geprefen.
J
tGeen op d'acn-merckingejdes Doods,hier wort verclaert,

Is na mijn oordeel fchoon,en dobbel lefens waert.
N j
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' Jighsin. Sy is (ickbeken't)Wel hetEnde
. Heyl te hebben,kan niet wefcn

Sonderheyls geniet.

Ih 't uvt-wefig doode wefen
Wie geniet daer vet ?

Het Leven is de grond
Van Genietenis,

Doch daer noyt heyl uyt ftond

Waer geen Weten is.

In Heyl ofHeyls fchijn,

Moet van luft ofvan on-pijn

Waen ofWeten zijn.

. In de Dood en is geen Weten

:

(Na de Wijf* ons feyd)

't Dood fijn felfs,dan Ruft te heeten,

Is groot onbefcheyd.

Desmenfchen Slaep ('tiswaer)

Draegt den name me'e
Van Ruft, en nochtans daer

Heeft geen Wetenfte'e

Maer door-grond de re'en :

't Slapen waer geen Ruit (o neen)
Waer ' t geheel alleen

.

. Volgden op den Slaep geen Waken,
Soo waer Slaep geen Ruft

:

Maer nu is 't natuyrs vermaken
En begeerde luit,

van Ellend : Maer gheen falig end.

Om dat de menfeh, verfterekt

Enverquicktin le'en,

Des ruitens vruchten merekt
Als de Slaep is heen.

Maer des doodes ftaet

Die gants geen genot en Iaet,

(Ver van Ruft) isquaed.

y. Eenen Hond (foo feyd de Wijfe)

Die noch is en leeft.

Is meer dan een Leeu re prijfon.

Die geen leven heeft.

Den Dood, blood in-geliea

Sonder anders meer,

Ruft noemen,lijckt mikfehien,

Maer 's geen wij fe leer.

Die'r Soo na verlangt,

Is als die 't hert aenyet hangt

't Welck hy noyt ontfangt.

6. Dit 's een klaer en naeckte fake,

Die elck vaten kan. ...

Waer van daen nochtans het hakea

Infchier yeder man,
Om eere,naem,en lof

t'Hebben na den dood ?

Recht ofhet doode ftof

Yets daer van genoot;
Recht



Recht a!s bracht een woort

Daer men noyt den wind van hoort»

Heyl en vreugde voort.

v
f. 'tl* ©fover-botte botheyd;

Ofjkan 't niet gefchie'n

Dat een menfchjnict heel in fotheyd,

Niet fou' beter fienj

Stichtelijcke Rijmein

Soomoet'etzi/n om dat

d'Onverganck'lijckheyd,
Natüyrs begeertften fchat,

Soo haer glans verfpreyd

Datde Menfch (fchoon blind

Op het pad vvaer langs m' haer vind)

Selfs haer fchadu mint.

i°3

Voor-schaduwing Vak 'tRucK Christi,

Uyt-breyding over Pfalm XL V.

Sang:

Yn heit ont-vonckt: de geeft begint in jiiy t'onfprin- gen : 't Ge-

SqffEflfpBapaOT V:i ., iM
moet bevrucht met vreugd dringt my wat nieus te fin- gen: Defp.aeckwilbo-

^^g^fgifigjiüf^
ven 't hert de penftc boven fpraeck, Ter-wijl ick dit ghedicht van mij- nen

3
Ko-



Eerftc Deel

Ko- "" ning maeck

z. Ogy by wicn geen menfehin fchoon 't en lief-getal-

ücneyd
Te vergdijeken is; wiens tong, door haer bevallicheyd,

Der menfehen herten treckt j waer door 't gebeurt

datghy
Gods fegen-rijeke gunft al-tijd hebt op uw' zy :

l . Wel aen,k!oeck-moedig Held,gereet tot fware wegen,

Voeg aen u ftereke zy den Koninglijcken De^en.

't Geluck zyuw geley : treek heen,manhaftig Vorft,

En toon uw we'eivpaity een ontvertfaegde borft.

4. Treek heen : enlaet al-tijd Gerechticheyt en waarheyt

Uw't wagens toornen zijn : fo.o krijgt uw naemcen
klaerheyt.

In uwe rechter-hand,in 't ftrijden noyt foo koen

,

Sal wonder om end' om,in vreemde landen doen.

f. Durfyemand tegen u ten ftrijde fich verheffen :

Met uw raeck-rijck gefchut fult gy hem 'therte treffen;

De trotze volcken oock doen fincken h&en moed,
En,onderu gebracht, doen vallen u tevoet.

4. Een Rijck wiens vaften throon gedurig blijven ftaen fal;

Een Rijck dat nimmermeer verfwacken noch vergacn

fal r_draegt:

Is 't Rijck waer van dat ghy de kroon en fcepter

Een Rijck datbillijck is,en daer-om God behaegt.

7. Met vreugden-falfheeft God u aenfehijn over-goten,
In hooger u bemint dan al u met-genoten,
Om dat gy boven Goedofeenig Aerdfchc fchar,

Gelijck gy onrecht haet,het recht hebt liefgehtd.

3. Dies is 'tuw volck een vreugd, wanneer gy, als een Ko«
ning, Qning,

Te voor-fchijn komt ghetrc'en uyt uw yvoiren woo-
En een uyt-heemfche lucht al-om uyt uw gewaed,
Alsreuck van Aloès en Myrrh',ten neuf' in-gaet.

9. Dies is 't uw volc een vreugd en lullig om aenfehouwé»
Wanneer men,achter dy by dyne ftaet-jonck-vrouwen,

In'tbraef ghefelfchap fiet veel Konings dochter?
Die met eer-biedicheyd u ten gebode ftaen. Cgaen -

10. De Koningin uw Bmyt (wiens hayr met gout door-
ftraelt is,

Met enckel dierbaer goud dat van Ophir gehaelt isj

Die klaer van gouce gaet,en in al haergefmy'
Van fijnen goude blinckt) ftaet u ter rechter zy'.

11. X yTAergyó Koningin, merek op en leen uw ooien,

AVI Om met bedaeiden fin mijn reden aen te hooré.

Vergeet uws vaders huys, u maegfehap van nu aen ï

De Koning moet alleen in uw gedachten ftaen.

11. Gun hem alleen het oog,geefhem alleen de finnen :

Soo fal uw fchoon gedaent hem nooden tot u minne
En trecken oog en hert. Wel op,be\vijs hem eer,

En buyg dy onder hem. Hy is,Hy isuw Heer.

13 . De Koningin van Zor,die goud-en water-rijck is,

Wiengeennabueiig vorft in machten pracht gelijck is

Sal u gefchencken doen van purpur en van goud

:

Gefchencken die elck acht en hoog in wacrden houd.

14. Dc
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Ï4. De Magtig* onder 't volck s die [dusj voor niemand

wijeken, [ken.

©iefullen me'e door be'e haer ncd'rig hert doenblijc-

Mae; (ïe,o Koning (ie : uw Bruyt eens Konings kint,

Is lchoon,ja over-fchoon, in al wat m' aen haer vint.

ïy. Schoon is haer hif-cieraet;nochfchoonder hare leden;

Noch fchoonder haer gemoed,de wooniVe van goe ie-

den.

Al gaet-fe in haer goud,al zijn de leden fris :

So fchoon is 't bnytcnft niet als wel 't inwendig is.

toé.Metkleed'rendie de naeld bevalliglijck door-dwaelt
heeft,

Bn een geleerde hand met zyd' en goud bemaelt heeft,

Isz' aen-gedaen,die nu,als Bruyt en Koningin,
Met haren IofPi en fleyp geleydt word tot u in.

1 7

.

Een blijde wel-koms-roep , een yreugdelijck gemom-
mel,

Een vro!ijckhand-geflag,een aen-genaem gedommel
Ver-vult al-om de lucht,ter-wijl fy,felfs verblijd,

Met haren fchoonen ftaetna's Konings huys toerijd.

18. in Nop dat u, oMaegd,geen teederlijck veerlangn
JC/Na die u naeft beftaen , het hertc oyt bevan-

gen
Sult gy,in plaets van haer,haeft iien van u' geflacht,

't Welck't heele Aei den-rond fal hebbé in fijn macht.
19. Hiertuflchen fal u lofniet ongeweten blijven :

Mijn tonge, met haer tael; mijn penne,door haer fchrij-

ven,

Sal u,van tijd tot tijd, door yders raont doen gaen,
En in clcks hert,met danck,uw heugenifle ftaen.

OverPfalmCX.
Sang:

. II.
p

Ees grooteWoorden fprack Ifraèls maght en Eer, der Heeren groot-

'

ften Heer tot

U

fijnen Soon mijn Heeï : - Wel aen, ontfanst de Kroon: kom fic in Ma- ie- fteyt aenje- fteyt aen
mijne



k
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mijne rechterhand aen-vaerd aiijns rijcks beleydt, Tot u party van my ter neder is gheftort. En

als een voe- te- banck van u be- tre- den wordt.

2. Uyt had hy. Maer ó gy mijn Heer, desHeeren Soon,

Uyt Zion daelt tot u de glory van uw kroon

:

Uyt Zion fal dijn God de macht van uw Gebied
Doen reycken waer-de Soan' haer held're ftialen fchietj

Dat gy het volck beheerfcht,en 't muytig hert foo wiat

Dat elck fich willig buyg,op-recht met u gdïnt.

3

.

Wanneer gy dan we'er-om fult komen van den tocht,

En 't mannelijcke fwaert verwinning heeft gewrocht,

Sal 't heyr,van bend aen bend,vercierlijck in 't gewaed,
Met u haer Opper-hooft, in fchoonen pracht en ftaet,

Na Gods geheyligt Huys eenf-gangs de voeten fpoen,

En u,baer Sterckt en Raed, al-daeïbaer offer doen.

4. Daer^door 's Gelueks toe-lach.verheven in den geeft)

Word haer de blijde dag een luftig S ege-feeft.

Des Hemels klare dauw,vroeg in den dage-raet.

Wanneer de goude Son noch dicht by d'Aerde gaét,

Befwemt het teere kruyd met foo veel'dropjes niet, . .

Geiijck men dicht totuhet volck toe-vloeyen fiet: -

y . Toe-vloeyen fiet van Welr.toevloeyen fiet van Oofl^

Van Zuyden en van Noord,als tot fij ns herten trooftj

Vol eere, vrees en dienft. En dit is 't noch niet al

:

God heeft een eed gedaen : (die noyt verbreken fal)

Datgv, dat gy,mijn Heer.dat gy Gioot-priefterzijt

Als JfêeUtHfeöeCÏJ was, Groot-priei>e. voor al-tijd.

6. Hy die dit fwoer,fal fteeds ter rechtei-hand u ftaenj

Oock menig Dvinge-land in fijnen toorn verfiaen;

En doen het heydenfch volck fijn ftrenge oordeel fien :

Een vreeflelijcken flag fal onder haei gefchie'n.

En die hooch in gebied,als Goden fi; n geftelr,

Sal hybevinden doen fijns ftercken arms geweld.

7. En als de tijd nu port dat dit moet fijn gedaen,

Sal hy foo grooten faeckniet traegelijckaen-gaen:

Maer als een onverfchrickt en moedig ooilcgs-uéld,

(Die fijns vyands fiag-oord,dat nu valt ruymthet velt*

Snel op de hielen is,en 't lachend' Luck aen-vat)

Door 't heftig-Ha-gejaeg ten laetften af-geraat

:

8. Uyt
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g. Uyt d'een of d'ander beeek,gevondeft by geval,

De hit van fijnen dorftmethaeft gaenleflchen fal:

Alfoo wil oock de Heer,de Heer in 't ftrijden fteick,

Gefwind en vuyrig 2ijn in dit foo grooteh werek.
' Dies hy oock, na den flag,van flaen en ftrijden moe*.
Het triumphante hooft heeft na de fterren toe.

I07
*

San g

rfc:r±±±±±±

El aen, 6 alle viomen,Die God hier fcherp kaftijd , En in veel drucks laet komen: Weeft in uw i

verblijdt. In fware teghenhsden,

a. 't Is niet uyt haet oftooren

Als u Gods hand komt flaen,

Maer dat gy niet verloren

Soud met de Werelt gaen.

't Geen Boofen dijd tot plage,

't Seive ding
Is u,kont gy 't wel drag«»

Segening.
tj . Gods tucht-roe' doet u weten

Dat hy u noch bemint,
En niet en heeft vergeten,

Maer noerrnoud voor lijn kind;.

Geen Vader na den yleyfche,

(Diaegthy'ftichc)

Heeft de dcugd,De rneefte ftofen reden, Van veel vreugd.

Die,als 't de nood fal eyfehen*

't Kind niet tucht't.

4. Een vleefchelijcke Vader
Kaftijd na fantafyj

Op dat hy 't kind van quader,
Door vroege tucht,bevry ;

Maer God die in geen faken

Oyt gaet mis.

Wilt ons door tucht foo maken
Als hy is.

j. SJeit-betljting baert op-merekens

<©g-mctc&en maeckt bequaem

Tot Deugd en heyl'ge wereken;

<©eugö/by God aen-genacm.'

O * OK5
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KJ^STIIDINGS SALIGHEYTY

-!'. )

'

Vreefl yemant God, die lieft zyn tucht en zyn befoecking.

Jobs en MannafTes tijt-genooten gantfch verleyt, B
Die nament qualijck op

5
enhieldent een vervloecking,

Tot hun de uytkomft leerd', Gaftijdings Saligheyt.



Onmackelijckjdoch veyüg
GaenJeert hy

Die wil dat yeder heylig,

AlsHy,zy.
€. Veel Soets na weynig Galle,

Wat nood als 't foo behoeft ?

Gods kiild"ren hebben alle

Van defen kelck geproeft.

Liet God ons fonder lijden

Staeg in g'luck :

Geen itofP waert van verblijden,

Maervan druck.

jf . Ontbeert men hier het gene
Dat noyt kind Gods ontbeert :

licht mift-men,na,met eenen
Sijnhoochfte Ziel-begeert*.

Soofcherpe tucht ofhinder
Noyt voor-viel,

't Waer klaer dat God voor Kinder
Ons niet hiel'.

? 's Vleefchs voor-fpoed is een fegen,
Maer fulck niet als gy wacht,

• 'En meeft van die verkregen
Die God voor Baftert acht.

Wie op Verganck'lijckheden
't Hert noch veft't

Schijnt niet genoeg te-rredeii

Met het Beft.

9- Flaudaningeenkaftijdinp:

JBefcheldoflaeckfenier.
Maeck oock geen keur in lijding j

Stichtelijcke Rijmen. «,io#

Neem fo «Is 't God u bied.
Hem maet te willen ftellen,

Acht Godquaed.
En waer toe 't fondig quellen

Dat niet baet ?

10. In reyn Geloofop Aerden
Als vreemd'ling heen te gaen,

Is hoochby Godin waerden
En eengroot werek gedaen

:

Dies is 't fom-wijl van nooden
Dat Goddael

En 't hert al zijn By-Goden
Gants ont-haeJ.

1 1

.

Daer fal foo licht yet fchuylen
Daer fich noch 't Vleefch me'e flut

En 't hertdoor kan vervuylen ;

Dies is de fuyv'ring nut.

Licht deed' men 't onkruyt fterven

Soomen 'tfach;

En Liefd' komt door Liefs derven
Aen den dag.

li. All' Aerdfche trooit moet henen

;

(Qua* toe-verlaet baert fmert)

God wil en moet alleene

Een God zijn in uw hert.

Des menfehen trooftop 't Sticht'lijelc,

('tZyhoekleen)
Weert hy-fe niet,kan licht'lijck

Van God fche'cn.

13. Wil God u niets hier laten ï

Weeft willig en bereyt

:

O 5 De
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De droeff'nis heeft een matei

Maer niet de Lijdfaemheyd.

Vol-maeckt moet haer werck wefe»
Gants end' al,

Soo fy van God vol-prefen
Worden fal,

14. Kort is de pijn en 't ïuchten.

(Want 't leven felfsis kort)
Maer lang en foet de vruchte

Die ons daer door geword.
Betruurt dan hier geen Tiuren.

Sal 't welzijn:
't Geduld moet foo lang duren.

Als de pijn.

Sang: C. Pypers Pavane.

Aer word gereden-fift,hoeda- nig' heerfchappy,VoI-maeckt

ÉiïÉiiiiplIIil
ten fy. Vergeefs : want hier op Aerd word niet

P^fiT^sg^
vol-maeckts gevon- den, pc onYol-tnaecktheyd felfsj heeft

niet

. ./



Stichteïijcke RijmenJ Öf
VAN VOL-MAECKTE REGERING.

Wat was 't een HcerTijck wcrck, als ware wijfheydt voerde,

Den Scepter in 't gerecht, wacr veel in twijffel hangt,

En giften,gunft gehuer,vooroordeel 'tbreyn ontroerde :

Sict hoe de Moeder, na recht vonnis hier verlangt.



Ut EerfteDeel.

jtg^gfiipsifppp
niet vol-maecktsin haer,En fchoon derycts in vaer , Of in ghewefen kon , "ten bleefniet on-

ÉHHïüïi^Kif!^^
ghefchon- den. Heeft, Een alleen den Toomilicht maeckt hy 't heel tyranfeh : Soo uyt

ran
?

t landveel hoofden aën het roer .zijn: ZiJBreensJtf""de grootft van't land veel hoofden aèn het roer zijn : Zijnf* eensjhaeft krijgt men dan voor Een,Veel

dwin- ge-lands :Zijnr oaeenslicht fal 't land geftadig inronoer zijn. Stsen
:

s landes

faken by de Mcmgt* i

.-Höe groocer, Hoop Hoe quadër
1
Koop. Elck loopt lij n loop. Elck tracht en, . j acht



Stichtelijcke Rijmen

ÉËtÉ^itliilil
"3

na 't fijn. Hoemcer,hoemin veree-

ï. Of fchoo» l^tOpia/ 't verdichte Ncrgens-iand

Op aerden fich al vand : [heyd :

Noch waer'tver van vol-maeckt' en ruftelijcke wif-

Is 't Hooft fom-wtiler. vvel,fo fchort het aen dcLe'en;

Ofwil hetLijfnare'cn, Cfcjjd.

Soo volgt licht 't Hooft een pad dat forgelijck en mis

Dedraey'hjck' en voor t'oog-onfienelijckc wil

Doet menfehen heerfchappy fteeds onvol-maecktheyt

houwen,
En fet der dingen ftand flaeg op een iofle fpil.

Op onvaft fondament kan niemant oyt vaft bouwen.

Wiens/Waer, en Hoe de heerfchappy is,

Noyt wort'er wet
Voor 't hert gefet.

Wat is 't belet ?

Onmacht in Kracht en Weet,die alle menfehen by is.

3 . Volmaeckte Monarchy en onbefproken Kroon
Heeft I E S U S Godes Soon.

Hy heerfcht in fijn Gemeenteen heerfcht alleen volkome.
Daeris deOnder-daen gewillig onder-daenj

Die niet en wil,mach gaen

:

Daer doet men niemand dwang om onder 't jock te ko-
men.

Daer heeft in d'Over-heer qua* wil ofluftgeen plaets:

Dies nimmer-meer noch 't Hooft noch 'c Lichaem
hoeft te vreefen

nicht.

Of Kroons of Staats verderf. En wil een Lid yec

quaeds,

Dat moet van quaed ai-ftaen , of"t kan geen Lid meer
wefen.

Daer iiet de Heerfcher in de herten

:

Die (lelt hy maet
Van doen en lact,

Van goed van quaed :

Die lcyd,bereyd ; bewaert , en waer-fchouwt hy voof

{merten.

4. Kom onvernoegde menfeh die gcei n waert in een

Daerrn'.heel volmaecktelijck f_Rijck

Behècrfcht,mocht fonder fchroóm van ramp en onrufl

leven :

Hier moet gy zijn :doch fo,datgy (hoe onvolmaeckt)

Soo 't Onvol-maeckt npyt laeckt

Dat g'onder fijn toom u niet foud willen geven :

Dat gy ('t zy wie't oock is die't roer in handen heeft)

Sijn eer niet geven foud, ofniet foud willen hooien

In alles waer fijn wet geef) fönd-bevel een geeft.

Die Machts gebod veracht,vergadei t fich Gods tooren;

Het is een plicht van d' Over-hooge
Chrifti voogdy

:

Dat elck,wie 't zy,

d'Aerdfch heerfchappy

Al ftil, met wil,en niet uvt vrees voor ftiaf,gedooge.

P ON-
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Eerfte Dee!

ONDOODE-LIIGKEN DO OD,

Door 'tftervenjLazaruSjhct fterven möeft ontloopen,

Sofach oock Stephanus, in 't fterven d'Heixel open.

So yder Chriften Menfch, in cTalder laetfte nood :

Acht fterven voor gewin 5 Ondoodelijck de Dood.



Stichtelijcke Rijmen. 1

1

Sang: Qual vïve Salmendra.

Elijckd'e .Salamandi' in 't vier kan fv:

—U

;t~i~i-£—

i^il^zrix:

ven, Soo *n«.
14. e-
3.

ïT'

't waeris dat men fchnjfr) En noch in wefen blijft: Soo oock de menfch,ten

j3Éi:j:|ijJj|?fe|?|:|:|

tzt

iS
eynd in Godt ge-ble- »en, «lig# ÖpÏJOOÖ/Al

ven. O ! hoog-geluckig derven

!

O! # in doods verderf .#- hetJeven niet te derven. O ! hoog-gcliicjiigfterven !

IS hy doot al
:ffi

heeft in den doot noch Ie-

^yispöi+É^feiip;

P z O!

ü



ii 6 EerfteDeel.

" ""o\:iï: in Doods verderf, ;ff: het leven niet te derven.Olffi in Doods verderf,
tjjf:

r. Alishy dood,nochtansfoo leeft hy Gode,

Die fijnen geeft bewaert,

Ömwe'ertefijngepaert
Met 's Lichaems-huys : niet dit gering en fnoode,

Maer een vol-maeck't, gelijck Gods Hemcl-boden.

O ! hoog-geluckiglterven !

In doods verderf,het leven niet te derven.

3. 't Is God, 't is God,die vaft heeft voor-genome.»

Te redden uyt verderf

Tot eeuwig levens erf

Al die door Deugd haer eygen wil betoomen,.

En in 't Geloofvol-ftandig,tot hem komen.

O ! hoog-geiuckig derven !

In doods verderfjhet leven niette derven.

4 . 't Is Godjdien 't noyt aen macht en kan ontbreken

;

Wiens wetten vaft en wis,

Wiens wil onbuyglijck is. »

'tGeenhy voor-neemt,daer mach men fo van fpreken

Als oFt ('fchoon ver) in daed al waer gebleken

O ! hoog-geluckig ftetven

!

In doods veideifhet leven niette derven.

:j. 'O focte Dood ! geen Dood met recht te heeten,

Maer Slaep en Arbeyds ruft :

Want op u volgt en luft

En (na een kort,of-by-nageen,Vergeten)

£en Weder-denck en felfs-genietig Weten.

het leven niet te derven.

O ! hoog'geluckig fterven

!

ïn doods verderfjhet leven niet te derven.

6. Voor 't lang geilaep en durfmen niet bevreeftij

In tijds is 't dat m' vet lijd.

d'Uytwefig heeft geen Tijd

:

Als 'theerhjck Lijfvereent fal met derKGeefl: 2ijnj

Sal alle Tijd maer een oog-bliek goweeft zijn.

O hoog-geluckig fto ven !

In doods verderfhet leven niet te derven.

Vtor A. G. over den daed va» bmr lieve

Echt-^tnootl.S. G.

Sang.
Te Mey als alle Vog'len fingen.

'XJ'XJ Aertoe, mij n Ziel, waer toe gefteent ?

V V Waer toe gehert^pijntengeweent?
Laet waeiheyt eens recht keuren :

Die oorfaeck heeft van vreugd , betoont ondjnkbacr*

heyd door treuren.

i. Mijn Man,mijn waerde Helft,is heen»

En ick alleen. iUIeen ? ach neen !

God en een goet Geweten (Tgetefl

Doen alle druck en eenfaemheyd door haer by-zijn ver-

3. Mijn Liefis hees: maer 't meed-gelieft,

Waer door mijnZiele was gerieft,

Heeft

i



StichtelijckeRijmeD, « »

VREVGDE EN ROV IN ^AFSTERVEN
der RgcjhtTQerdighen.

dUebreeufche DicHter fingt, dat aller HeyFgen derven i

Seer CoiVlijck is voor God. Dit matich dan urou :

Ey laet den eygenaer, fyn eygen erve erven.

En meng de rou met vreugt , 't fy Kint, ofMan, ofVrou*.
r 3



ii 8 EerfteDcel.

Heeft hy my na-gelaten :

SijrrLeeren Voor-beeld op het pad van 's Levens

rechte (haten.

4. Sijn lout're Deugd ftreckt my een fpoor

Om met Hem deur de felve Door
Kloeck-moedig in te dringen,

En 't Goddeüjckee&i-gefang in Godes Stad të fingen.

y Om met hem voor 's Lams throon teitaen

Met witte kleed'ren aen-gedaen,

Verheerlijcktonverderfhjck,

Verloftvanpijn,vervult metvreugd, en (als God felfs)

onftevflijck.

6. Het tijdelijcke flind de Tijd

;

Het quijtelijcke ben ick quijt:

^
Sijn Lichaem,'c welck,van Aerde,

' Ter Aerden moeft,is in der Aerd; de Geeft, by God in

waerde.
'7. By God : die hem ter faligheyd

Bewaert,en heeft een Lijf bereyd
Dat, (als 't Bafuvn gaet klincken)

In aller eeuwen eeuwighevd gelijck deSonfalblincken.
8. O ! Goddelijck Al-wijs beiher

!

Sou' hy Daer heen, hy meert van Hier

;

Sou hy fijn eygen erven
Enfien's gewenfehte Vader-land, het Vreemde moeft

hy derven.

3. Nu heeft op hem de nijd geen kracht j

Nu is hy uyt Tyrannen macht J

Nu ishy wech getoogen.
(Daer niemand hem verfeeren kan") uyt aller ooghen

oogen.

10. Nu krenckt hem geen boofheyd,hoe boos J
'• Nu is 't geweld gewelde-Loos';

Nu möéT'deh Haet fijn ftralen, ' '

"Hoefterck gefchoten, krachte-loos in 's haters hert fiefi

dalen.

11. Sijn kamp heeft hy kloeck uyt-_gekampt

:

Gegort,gewapent.wijs-gelampt,

Op fchilt-wacht,los van fonden,

In wei-doen vol van alle deugd heeft hem fijn God ge»
vonden.

1 z. Wat waer mijn vorder treuren dan ?

Liefd' tot my felfs, niet tot mij n Man.
't Schijnt fchier gelucks benijden, fdeni

In fulcker Helden fal'gen 'dood niet ernftig te verblij*

1 3

.

Maer weenen dan de oogen mijn,

Soo moeten 'tvréugde-tranen zijn :

Offal 't uyt droefheyt fpruyten;

Doormededoógen metdeWer'lt, moet ick dan tranetj

uyten.

14. De Werelt, die doorfulcken Licht

In 't blind verftand kon zijn gericht,

Om van 't gevaerlijck dolen

Te rug getogen,fich met ernft te geven in Gods Schold
1 ƒ . Te geven op des Levens baen,

Om 't eeuwige vergaen t'ontgaenj

Ach ! voor een Chriftenjierte

Is 's Menfchen fende 'twaerdig ftof en eenigftof V3fï

fmerte.
''".'

16. Laes ! hy is weg : defnoode Aerd .

En was die S on niet langer vaerd» /

O ! droeve diryftenuflen»



Stichtélijcke Rijmen

Hoe feer verdickt udonckerheyd nu §y fulck Licht lult

miffen.

\y. Mijn God die licht en duyfter fchept,

Gegeven en genomen hebt,

Vergadert en gefcheyden :

Gelooft, gelooft iy uwen Naem in aller eeuwicheyden.

k8. Gun dat de troofting van uw' Woord
Meer dan natuyrs treek zy gehoeiTj

.... |n, alsdruck 't hert komt klemmen,

Altijd de ware rcdens-kracht in my mach bovenfwem-
men.

fcj. Laet my uw's Geeftes hulpe by,

Die my in' druck een bol-werck Zy.

geen murmurerig klagen,

Maer wille-loofc lijdfaemheyt kan u alleen behagen,

10. Geef-dat ick my u ovei -geef,

En gants na uwen wille leef,

Om waerli'ckte genieten

Daer nu de krachten van mijn Ziel haer flralen henen
fchieten.

ftvec-fyrttftck voor A . R. over iïAf-lijvicheyt vm
Jijn lieve Soon I. A.

Sang:
Engelfche Fortuyn. jBet bieUteacIjS/

of, mtacW
D' Engelfche Gaillarde. ;

IXenfibe- ^j Ü treurt,mijn Ziel,irt <lelen droeven ftand>

.

lijeke. JlN O harde dood van een fob waerden pand '

i Weeme- Wat laet gy, my meer dan gedachtenis,

ï fgj

dkhcyt. Die in den geeft een neft van fmerren is ?

Wyfheyts ï)eeftbanöê©oo0 foöeclramjjfaltcfiept^z

Ratiint. 3&ateenp moet 5ijn/matö bat fo |yn foe*

fCÖ?CP£ !

<5Te flertjcn/tjS een al-tjemepne- Wtt/
Wan «föob (trie nopt pet quacb.s en ^Bctü)

gefet.

M. W. i. Onrecht waer dt uck,had hy geen recht Waer- 3

De flut en ftafvan mijnen Ouderdom. [om.
De Iuften ruft van mijn grijfheyt,is he'en :

Die veel verheft, fijn tranen hebben re'en.

W. s. Itëat ipccft öc jï)enr«D toacr. og öp bafl
magtfacn* 4

;Dat Jlerfflnefc fiomt/ inoet fïcrff'Irjtfeöe*

nen gaen/
1£>eïgeefö üefucyt tnen't gacntian'tnoo*

big pab.
<£tt beter nopt ban al rclwfgeyaö.

M. W. 3. Hoe kranck is lle'en daer dioerheyt 't hert

door-klieft

!

5

Noodirendelijck volgd Liefde 't geen fyliefr.

Wiemaeckt fich los daer hé natuyr maeckt vaft ?

Waer't Hebben vrood,'tOntb.;e:'en nieten paft.

W. k. iae'entoteöötöefaedi fo-f rè / "iet fo-fe

fcytjnt/ 6

^'onreeftt öiiert Itcftu al& Ircfocjefïcf Iïcv*

öUiynt/ . ., •

<£n bit tam 't geen "tfcli frefe/ ftcfif rc&entW

Bru.9.
17-

^>tjn gcont i$ fat ofMal üan yootjaerbp*
. W. 4. Ach ! waer die bloem niet-ai-tc vroeg gepluckt ! 7

Ach



«3© .
EerfteDecl.

DOOD-TROOST,

Of vele Joden, zich bemoeyden om te ti'ooftcn.

De SuftersLazari, ten had te recht geen klem :

Maer als de Heere quam, 6 ! als de Son in 't Ooften

Op rijft, fo rees voor hun een Doot-trooft door fyn fteni.



M.W.'

W. R.

M

Stichtelijcke Rijmeru

Ach ! waer hy niet ontijdig wech geruckt

!

't Verlies is min,wanneer,door 't vol geniet,

't Hert fchemer-re'cn van minder droefiievt (iet.

W. R. *©fb?oegofIaet/omenftlj/ ïnatlcptet

acn/

%\$ öocïj öe toeg 'in 't epnö moet -ijn gb>
gaen/

«en/aisüe Ziel benfteunmtft banfiaüt
tuft/

't «Seniels
-

gebenc&ontfteecfit/ inacr flopt

geen Utft,

M. V?. J . Nochtans 't is foet, 't foet hebben als men kan

:

Maer \vech is wech: dood,is geen hoop meer van

Hoe langer vreugd uyt 't by-zijn is geproeft,

Hoe meerder re'en van min te zijn bedroeft.

W. e. 't%p'tliebebp/'t5pgpftet?liebelaet:
%itf$ nuffen fmett alja t Hert ntet 10 net*

faèt,

«S>eênmareb?eugb/ ban infteeööblp-te-

5Ön/
Cnb'lijen betmaetn ent» nimmer fonber

pijn.
' M. W. 6. Ach ! had hy doch,in-dien niet heel vol-leeft.

Ten minften niet door fulcken dood gefneeft!

• Ach ! waer hy niet verflonden van de Zee !

Doodwefen, bacrt ;doods-\vijf' veriwaert het

wee.

W. r. 't Xp fioe/ 't 3püjaer bemenfeft fijn lenen

enö/
ïtet&oeof3©aer/en geeftfieplnocft ellenb.

«©e 5©oob is goeb of quaeb tot aller tijb/

12»
39a bat ï\p goeb of auaeb is/biefe Iijb.

Nochtans 't is hard,in droeven fchip-breucks,

nood,

Te fterven een geweldelijcken dood :

Gefondes lijfs dat pad te moeten tre'en.

Dood-zijn^ is g'lijck , doods-weg (helaes !) vcr-
fche'en.

«Een bte banfiern? on fijnen leger quijtuv
3Doojangft en guaclaen geeft enlijfgfie*

pijnt/

Hijb meer Dan bp/bie ober-pligt toert

:

*©enojft'(al$rtnooö)i!Sber De befte fmert.
W. Stf Helaes ! 't is foet voor die de reys neemt aen,

• Dat wijfen kind ronds-om het fieck-bed ftaen:

Macr dat men fterft.ver afvan vriend en maeg
In-dien 't geen is,ten minden 't fchijnt een plaeg.

W. r. 2llDtt en meer (bot fchijn-foet/fr aep/en
boel)

3]n Ü Wijfm oog en ijs 't maet poppen-

ï3parfttgecnbmgof'tboctfijn Ziele (ia\
«f.n macrmen ijö/men tjö^oö eben na,

M.W. 9. Nochtans 't is veel,Dat yemant,op het bed,
Tijd heeft waer in hy op fijn Ziel-ftand let.

Died'ure fiet,maecktftaet: en onverraft

Word op het (luck veel vevliger gepaft.

W. R. «©e reclite tijb ban boete Dten«5o&
geeft/

3bs peDcr flip ban 'tleben baer m' in leeft.

30ieöien uerfupmt/ljecft al telanggljc*
bepb.



I2.Z

M.\V.

W. R.

ISopfcfcan t»e SBoob öcn fojcmen onfie-repo*

io. De"reden bind : nochtans hoe komtetby?)

Des redens kracht doet weynig kracht in uf^f*- -.

Of is dan druck bedrucktheyds medecijn ?

En pijnlijck-zijn,verlichtiug van de pijn ?

^>ie reben goojt/en niet na reben Doet/
<©fnat-feniet/of ijceftcen öteaesS gcinoet.

3&aer öjecb D-jucfe uieert/ftaet fotticgepb
ten^oncfe:

•©ieoianöüctinijtJ/öIufcötoocfeotemtn*
fieooneft.

M.W. 1 r. Helaes INatuyr, hoefeer menf' oock'weer-
houd-!

Neygt innerlijck entreckt al wë'er na 't oud :

't I.v dat fich 't heit in fijn weeckheyd behaegt,

Oflange waen der Zielen fleutel draegt.

w. a, <auacDjSi)uIp lept fteebs in litcben niet

alleen :

30aei* töcben flapt/begint imn ttooj glje*

üe'en/

'#eeft langOc beoogt' öet nat te fcetljer*

ftaeft i

Bpt b'3töer felfjs/ujojönt' albermilt|t ge*

Iacft.

Sang:
Schoonde Nymphe van het Woud.

\/\7 -At is 'tonvernqegde menfeh,™
Dac u wenfeh

Stadig na wat Nieuws komt drijven?

EerfteDeel

Neemt de heeïe Wertït voor^
Loopt-fedoor:

& Is de Wer'lt en 't fal-fe blijven.

s. 't Geen men tegenwoordig fiet»

Is gefchied ;

'* Geen de tijd hierna fal bringeft,

Is ofnu, of al geweeft.

Op een leeft

Schocycnalleaerdfche dingen,

j. -Bouwen, breken, krijgen^ flaen,

Doo'n, verrae'n,

lachten, trachten, foedcen, wroeten,
Wat men hoort,beleeft, aen-fchouwt»

't Is al 't Oud
Dat op Aerd' ons falontmoeten.

4. Nieuwe menfehen voed en baert

Steeds de Aerd,
Maer geen nieu begeert' noch fiakeij.

't Was als 't is,en 't Is als 't was

:

d' Ouden pas

Houden al des Werelts faken,

y. d'Eygen weg die Cyrm trad.

Was oock
J
t pad

Vanden grooten Alexander

:

Daer na ging hem Cefar «1

;

Cefars fin

Is nu weder in een ander.

6. Dus aenfchouwtm' in alle ding
Wifleling

Van begeert' en finne-buyden.
Nu fijnf' hier 5 een ander jaer

«4-9

Pp



Stichtelijcke Rijmen.

NIET NIEVS ONDER DE SONNE.

12:

-1

De wijfe Salomon, kond warelijck befpeuren,,

't Geen dagelijelrS gefchiet, men eertijts lach gebeuren;

Dies fprackhy overluyt, bedaerdt en wel befonne :

't Is al het oudren felf, nietnieus onder de Sonne.
CL*



324
Op een aer

:

Nu by dees, dan by die luyden.

7. Dat in "t Groot eerftisbefpeurt,

't Selve beurt —

—

Naderhand in 't Kleyn en Lage

:

Hier by ftucken en tcttdéel»

Daer geheel j

Nu geftadig, dan by vlagen : ;

8. Hieis door lifticheyd en kunft ;

Daer, door gunfl

:

Nu,met voor-fpoed j danonfpoedigT
Hier, met moeyt' en wedef-lufl>

Daer,inet ruft:

Ecrfté Deel-.

Nu, met vreefe j dan kloeck-moedig.

9, Soo lang menfehen menfehenzyn,
Sald'ei pijn,

Ranjp, gevaer, en onluft wefen. ** •

Soeck op Aerd geen Paradijs

Zijt gy wijs.

Leeg uw hert van hoop' en vreefè*
10. 's Wereltï heyl en ongeval

Ts eenw
Daer me cd' aeraiv-, i„ften (peieSfr

En ne'er valt, na d' opper-heer

't Safht of't Seer
"

Onder meftichen wil veideelen,.

MO O?



Stichtelijcke Rijmen.

NOODIGE KOSTEN-BESINNING.
I2S

Hier fchijnt dat yder fegt, dus dientet overlegt

;

So gaetet na denvleyfch, en minfl naer
J

s Hemels eyfeh.

Maer die door Chrifti laft, befchrevcn d'Heylige bladeren,

Tot Geeft'lijck overleg, zyn trouwe en waerde Vad'ren.



I2d Tweede Deel.

TICHTELIICKE
R Y M N-

tweede deel.
Sang: Gy die uyt 's Werelts droom ontwaeckt.

Wie fich terhooger Schole geeft

Daer Chrifti Woord den Scepter heeft

En aller menfehen herten,W et-

Van willen, doen, enlatenfetj

Om, door 't betreden van Gods pae'en,

Jut.
14. g.

S8.Z9,
30-

Na d' onverganck'lijckheyd tegaen :

Moet fien dat hy fich wel befint

Eer hy foo grooten werek begint.

Bevinding fcheelt van mond-gefeg.

Goed werek vereyfcht goed over-leg,

Hy over-leyr fijnftuck niet recht

Die voor denaen-tref van 't gevecht

Niet nederfit, en overdenckt
Wat heyr-kracht hy te velde brengt,

En datJiy met tien-duyfent man
Geen twee-mael tien verflaen en kan.

Die Toren-bouwens is gefint,

En niet, eerhy't fich onder-wint,
Maec kt rekening en ovsrflqg
Ofhy oock 't werek vol-voeren magj
Maer moet noch end"ling:ongedaen
't Gebouw ten halven laten ftaen ;

Sijn doen is onbedacht en fot,

En by de fchide krijgt hy fpor.

.

4v De weg isfmal,de poort is eng.

Des Meefters eerftelesluyd (heng:
Verlaet, verfaeckt, treckt herten af
Van al wat wer'lt oyt geeft ofgaf,
Van al wat lief is op der Aerd :

Die foo niet komt, is mijns niet waerd

:

Die foo niet komt, is onbequaem
En noch niet waert eens Leerlings naem.

j. Wat wildit fcherp (doch trouwe) Woord >

Offtracks te rug, ofmanlijck voort

:

Ofal, of niet-met-al beftaen :

Of'tpadjen net, ofniet gegaen:

Klim niet, is u den berg te hoog

:

' Öftrefhet wit, ofquijt den boog.
Geftuckte deugd en geld'er niet

Daer God vol-komen werek gebied.

6. Het is wat groots dat gy begint.

Het is wat hoochsdat gy bemint.

De wegen van de Hemel-reys
Zijn fware wegen voor het vleyfcb.

Kloeck is de menfeh en e'el van moed -
;

Die over-flag van koften doet,

En even-wel noch nietenfehrickt.

't Werek luckt na fich de menfche (chick?.

.

WISS



Stichtelijcke Rijmen.

WISSEN INGANG IN'tRIICK GODS.
127

Wiltgy den ingangh, tot Gods Rijck te rechte weten>
't Begin, het midden, 'teynd', het kruys-padt is

J
tgeheeten,

Verwinners van het kruys, en wirge opnemers lijnt ;

Die 't licht van Gods genaed', foo Heerelijck befchijnt.



Ï2g TweedeDeel.

S AN g : Si vous eftes belle. In Canon met 4»

i|Ë|5pgigiiliil1^fe
Yt gy in angft en fchromen (Door twijffelen onwifheyt, Ofu uw' gang niet mis-leyt) Om

in Gods Rijck te komen :

2. Om nier meer foo te beven

•Door cwijffel-wetig weten,

Soo bind u met Deugds keten

Aen God en 't eeuwig leven.

3

.

't Geloof, dat in 't gemoed is,

Daermoet fich deugd by paren

En lufl: om voor te varen

In al wat recht en goed is.

4. By deugd-luft eyfcht goe Kennis

Om , fhick voor ftuck, Deugds wegen
Enfien en t'over-wegen, _

Tot vatte Deugds gewennis.

j. De kennis mach niet ledig

In 's menfehen herflen leggen,

Of in een ydel feggen. i

Goe kennis maeckt goed-zedig.
6. Sy moet die maet doeii mmen
Om noyt in geene wereken .

Te treden uyt de Pereken
Van 't Cluiitelijck betamen.

7. Hiermoetfy'c niet by laten,

Maer fonder morrig klagen
Vervolg en kruys doen dragen

En ftellen 't hert gelaten.

8. 't Gelaten hert, niet dorhg,

(Soo weynig als ne'er-flachtig)

Moet, Vuyiig en aen-dachtig,

In God-plicht noyt zyn floffïg.

9. -*t Hert in God op-getogen,

Moet Broederhjcke minne
Niet iluyten uyt de linnen,

"

Maer ftaeg daer na doen poogeiï.

10. 't Hert Chriit'lijck Broeder-lievig,

Moet in dat perek niet ftuyten,

Maer liefd' aen Allen uyten,

En wefen elck gerievig.

kt. Zij ri



Tweede Deel.

H .RJLSXEJ-X C K E O NS O ND I G H E Y T.

-^

Den Pharifeusroemd*, hy hadd' een wel ghevallen

Aen fijnTchijnheylig'jen vernifte deugdliche'en.

Chrift'Hjeke onfondichey t was by hem niet met allen.

Des Publicaens berouw, ontfondigd' hem alleen.
Dit moet ftaen voor Folio i i^.
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Stichtelijckc Rijmen
,

\i*

%•

SE Zijöaefeeygênfehappetï

In u geplaetft, è menfchc

:

Wat hoeft gy meer te wenfchen ?

Gy zijtop's Hemels trappen.

ii. Word g'hier van leeg bevonden

:

Soo zwiert gy als een blinde

Die ftad noch pad kan vinden,

Noyt reyn van d'oude fonden.'

. Cal.

Chjusteliicke Onsondigheyt.
Sang:

lek ly' in 't hert pijn &c.

Icht werden in den menfeh door quade re'en te

Goe ze'en verlooren. piooren

Van twee ijua'e dingen moet (na 't woord al

oudia d'ooren)

't Beft zyn va-koren.

Meynt Quaed, gevaer oframp,foo is 't waerachtig :

Maer in-dien ondeugd offond i

De fpïeuck ii ongegrond
En leugenachtig. ~. ,. -

a. In fonden valt geen keur;Het quaed en heeft geen mate

Rechtjis deugds-ftrate.

Die wel daer op wil gaen, moet alle fonde laten

En ftadig haten.

In fond'lijekheyt verfchillen quade daden

:

Waer is
5
t : en nochtans kan 't fcheel

(Hoe weynig ofhoe veel

)

'

't Quaed niet ontquaden.

. Geen wetc-blijvig quaed, hoe klcyn,of't kan ons ftuy-

ten

En van God fluyten.

Die 't vonnis heeft , moet deur : die buyten is , is buy-

ten :

't Slim moet uyt-muyten

:

tut.u.
Sal noch de Knecht (hoe-wel min) flagen lijden ^\7-

'

Die doorfloff' onkund mis treed :

Te min kan, die klaer weet
Sijn ftrafontglijden.

. Gehoorfaemheyt is 't geen dat God in ons wel-drage^^
Meeft kan behagen.

Godwildesmenfchen hert; nietfom-tijds enbyvla-

Maer all' oos dagen ; [gcn

Niet half. maer heel. Wie dan dooi fond (hoe kleene)

Af-godeerten van 't Goed vlied,

Die kan in vreugde niet

Met God vercenen.

om;
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Tweede Deel.

OMKEEÏUNG DES HERTS-BEWEGINGEN.

Ghy die u maght miCbruyckt, en wik tyranmferen;

Oock die in geylheydt fteets, u dert'le leven flip,

Vws harts bewêginge (ick bid') wilt ommekcren :

Wintfoo die Sege-paltn, want kort is
J
s levens ti;dt.



Stichtelijcke Rijmend

Sang:"
_.*.__^__.£ 4-4-4---

^ïÊli||8;pgÈ!^ËÉ:
Ocrm' in alles fïcu.,xei fa-ken (Seyd 'sAdeefch re'en) Soo moet fich'de menfeh heel maken toe

*&«-£*£

een (leen. Tot een ftock,Tot een block,Die geen

Grof, qnredelijcke Reden,
GroPmiftgy.

Tochten en beroerlijckheden

Blijven by.

G.een legeert ^f
Word geweertj ^»'

©efcnin-gefchapenluft ^
Ulij ft ongebluft.

Lieven, haten, hopen, vrefen

SCa-et hem vry

:

Eer en fchat-graeg mach hy wefen ;

Droefen bly.

Toorn, en wraeck,
Luft, vermaeck,

Al goed, als 't is gewend
Na 't rechte end.

Lieven, mach en moet hyftaedig j

6.

R »

ood teeft.

Maer fijn God

;

Chriftum fijnen Heer wel-dadig ;
•

Deucds-g^bod.
- Hy draegt haet

:

Maer tot quaed,

En wat door fond ;

lijckheyt

Ter dood-waei t leyt. •

Hy hoopt : maer op 't Ónverderff'lijcfc
Eeuwig Goed

;

Hy vreeft : maar hem die onfterff'lijck

Worden doet.

Hy foeckteer :

Maer (gantsveer

Van d'Aerdfche af-gefch'cen)

By God alleen.

Hy foeckt fchat : maer noyt gevonden
Op der Aerd.

\

Hy



:<3

8.

Hy betreurt : maer 's menfchen fondén3

Treurens waert,

Hy is yroo

:

Maeralfoo
Dat op alwatvergaet

Sijn vreugd niet ftaet.

Toorn en wraeck machhy wel plegen:

Maer aen fich,

Als fijn vo^t is van Gods wegen
Af-gangig.

Hyfoeckthft,
Weeld' : en ruft

:

Maer fulcke die beklijft

En vaft by blijft,

Kort : geen herts-tocht ofbegeeren
Sterftjofruymt,

Maer word door het omme-keeren
Slechts gefcbuymt,

En 't gelicht

EcrfteDee!.

Slechts gericht

Daer 't heenen hoort en moet ï

Van 't quacd na 'e Goed.
Dit om-keeren noemt Gods reden

Eenen Dood
Van de luft en d'aerdfche leden e,

Wantfeer groot

Is 't geweld
Dat de Held

Die fich hier toe wil fpoe'n 5

In 't eerft moet doen.
Eer gewoonten waen ter degen

Zij n uyt 't hert.

Schijnen hem denieuwe wegen
Vol van fmert

:

Maer in 't gaen

Van Gods pa'en,

Vind hy des Deugdcs loop
'

Soet boven hoop*.

10.

S a n c : La Daulphïne.

ÉÜÉ§^lÉfllS||
Aer- om maeckt fich menig moe, En brengt heel fij nieten toea Inj Gods-dienftjes niet

gebbo'fl i



Sti^chtelijcke Rijmen.

QVA'E TOEVERLAETS BEDROG.
*3l

Ruft doch niet op den fleur, van Kerck-gaen, Hande-wafTeiiy

Ofwat in
J

t reyrrigen , óy t uyterlijck beftont.

Ten zy wy onfen God,en nacften liefd' toe-paffen

Al zyn wy buyte» fchoon, vuy 1 zyn wy iaden gront,



*3 +

1

|||g||||||f|
geboo'n j En , ver van 't Beft, Ey- gent fich noch

Hoe houd menig fich foo fterck

Aen fijn Nacht-mael, Doop, en Kerck,

Die fich nochtans als een fwijn

In wei-lult meft,

En noch Deugd heeft nochDeugs fchijn ?

Die d'eyers niet heeft, broed het neft,

VVaer-om yvert menig man
(En fietdeur noch venlter a'n)

Voor Religi] s Zuyverheyd :

Daer ondeugds peft

Dicht nochtans aen 'therthem leyd ?

Die d'eyers niet heeft, broed het neft.

Hoe is menig foo te vre'efl -

Dat hy meynt hy zy 't alleen,

Als 't kleed koord noch boord .en heeft j

Daerm'in d'reft

Als de fchalcke Werelt leeft ?

Die d'eyers niet heeft, broed het neft.

J. Hoe is menig foo verfaet

Dat hy felden verder gaet,

Als maer van de GoedeSaeck

Tweede Deel.

dêdti

*.

over-loon? Die d'eyers niet heeft, broed het neft.

(Soo voor als left)

Is al fijnen teem en fpraeck ?

Die d'eyers niet heeft, broed het neft.

6. Hoe is menig foo vernoegt,

Als hy van den geeft veel z voegt,
En, wathoochis: dochindaed

Geen Geeft, maer Gert

En fond-droeffem blij eken laet ?

Die d'eyers niet heeft, broed het neft.

7. Hoe is menig foo geruft,

Als hy maer den dvvafen luft

En elcks keren doen befpot;

Maerfelfs,gequeft

In'tgeweet, ver is van God ?

Die d'eyers niet heeft, broed het neft.'

Waer men d'oogen henen flaet

Is bedrog en quaed verlaet,

Op een waen en vleyery

DwaefPlijck geveft.

i Waer van dacn dees fotterny ?

* Die d'eyers niet heeft, broed het neft.

DEUGBS



Stichteüjcke Rijmen

DEVGDS MIDDEL-PAT,
l is

Hou ftadigoogh en hert, op
J

s levens Enge-poorte.

(Schuwt water ende vier,) na d'eeuw'ge Vreugden-ftadt s

Hoe ftruyckelt, fncuvelt hier een volck van alle loorte,

Dooron-bedreventheyt,opDeugdesMiddel-padt.

k



*J*
Eerfte Deel

Sang: Wilder dan wild, wie ial my temmen.

Ic dooi' des VVerelts woede baren , In 's Levens forgeiijeken

TT T" T
tijd, Des Deugdes haven wil bevaren, Moet fien dat hy twee Klip-—

'1

—

I"

—~—~*~—
\zr~ —T V •

pen mijdt,

t. Keui-heylicheyd en Achte-Joofheyd
Moet fteeds uyt al fijn wereken zijn ,

Het Laetft, verruckt totlofièboofhevd;
Het Ecrft, bedriegt door Deugdes-fchijn.

3 . De Achte-loof', om niet te. vallen

In vieie eygen Heyügheyd,
Betracht geen heylicheyd met allen,

Selfs die niet die ten Hemel leyd.

4. De Eygen-heylig, om fi;n faken
Quanluys te nemen wel an wis,

Gaet uyt fijns herflens Regel maken
Dier uyt Gods Woord geen Regel is,

$. Eey fijn-fe blind, wei door vcrf'chevden

Bedriegery en leugen vond.
Maer die nochtans in alle beyden
Op wortelt uyt een feive g:ond.

6. Om los in luiten te verfuypen,
Schouwt d' een (kax) nau-gefetticfeeyt j

Om *t rechte Deugden-werck t'ontfluypen,

Soo foeckthetd'ander daer 't niet leyt,

7. Dusvallenf' yederaen een zijde

Waer van d'een tegen d'anderftaet,

Maer nochtans bevde zijn te mij den:
Want alle bevde zijn-fe quaed.

S. Bey' zijn-fe quaedj maer d'een nochquader
Als d'ander is. Hoe dommer boos,

Hoe

3?



Hoe dick-maels degenefing nader:

Daer Schijn verbind, is reden voos.

9. Die heel al naeckt is, voelt fijn naecktheyc

Wanneerm' hem voelens oorfaeck geetr.

En lichter fiet men fijn inis-maeckthevt

Als 't Ae»-ficht geen op-fmuckfel heeft.

lo.Maer die fich vleyd op fchijn en wanen,

DoorHeylicheydjens toovery,

Meynt dat elck wie hem komtvermanen
In deugd veel minder is dan hy.

11. T""\E Wijfe .Chriften maecktgeen wetten
^

*~* Daer Godcs mond geen wetten geert.

Op Ditjes, Datjes onwis letten,

Is buy ten 't oog-wit dat hv heeft.

ta.Maer dat hy 't wis heeft, fal noch leven,

Noch dood, noch yets, te geender uer

Oock 't miniie quaed hem doen aen-kleven

:

Daer ftaet hy vaft gelijck een muer.

ij.Daerhy in twijflel van Gods wet is,

Houd hy al-tijd fich aen hetgeen
*t Wekk,foo 't geen Deugd ofGod-gefet is>

Altoos met 't quaed niets heeft gemeen.
1 4.Alfoo nochtans, Dat fulck beknijpen

Van hem geacht wotd noch geroemt.
En die 't niet juyft als hy begrijpen

Van hem verfmaet zijn noch verdoemt.
iy. tttt At middel om foo wel en effen

V V Het middel-pad te konnen gaen ?

Sijn hert en oogen te verheffen j

Van al wat God niet is, af-flaen

:

itf.Sich felfs noch niemand noyt vertrouwen

Stichtelijcke Rijmen.

In wat men doen en laten moet,

37

Maer aen Gods wil fich vaft te houwen,
Daer Chrifii woord de weet van doet.

77.Verfchricken u d'oneenicheden

Die'r vallen over 's Woord s verftand:

Schrick niet : geeft u gemoed in vrede.

Wy hebben Gods beloft te pand.

18.De Waerheyd felfs,kan niet bedriegen.

Wie (00c in 't minft') hoort na Gods fiera,

Belooft God hulp : God kan niet liegen.

Doolt yemanddood'lijck : 'tfchoit aenhem.

19. Qua' wil maeckt lichticheyd tot fwaerheyd.

In duyfter is Licht, Duyfternis.

De Waerheyd is haer felfs een klaerheyd

Als 't hert maer recht God-hooi ig is.

^ft*

Sang:
Ionge Dochters vol van jeugden.

Lek heeft fyn by-fonder drijven i

Elck heeft fijn by-fonder lult,

Daer fijn geeft op werekt en ruft.,

^ien.hv geern het liefft laet bh i\ en,

Daer hy geèrnvan fpreeckt en w.eelt

:

Elck heeft wat dae. h<' me'e fpecit.

Van^ngoddelijck vei maken,

Selfs voor ons natuur verdriet,

Spreken nu mijn Rijmen niet,

Maer alleen van fulcke faken

Die in fich noch quaed noch goedj t£

Zijn een fpeel-tuyg in 't gemoed.

d'Een



-a
Tweede Deel.

SPELS MATE.

Noch Jubal noch die volgde, al Spelend' fagmen haten 5

Maer wierden van Gods Volck ten goeden wel gebruyekt.

Als 't Spelen Spelen blijft. En Spelende, SpelsMate,

Nac geene Kalven-vreugt,of valfche Godf-dienft ruyekt.

:



s. d'Een heeft luft in ver te varen,

d'Ander koeftert hond' ofpaerd;

Dees, door-grond der dingen aert,

Die bemint gelang en 1'naren

;

Sommig vogel-vangt en yifchtj

Menig itoockt en alchimift.

4. Hiei bemint men fraeyeboecken;

Ginder, 'cmooyehuyf-geraeti

Daereen nieuwe-tijnckjes praeti

Elders, 't diepe onder-foecken ;

Over-al, or dit ofdat

:

Neigens ofmen mint'er wat.

5. Uw's gebuer-mans lult is tuynen,

Ofte fien op kruyden kracht j

V vei maeck is op de jacht,

Ofmet fret en net in duynen

;

Rijmpjes maken, is het Mijn :

Met een woord elck heeft het zijn,

6. Elck nochtans heeft wel te letten

Op fijn eygen dat ofdit ;

*f/zer, en Hoe fijn popjen fit.

Goed noch quaed heeft me'e fijn wetten.

Vraegtgy wat-fe zyn ? In 't kort

:

' Dat de Pop geen Af-god word.

7. 'tPopjenkaneen Af-god welen

Als een al te grooten waen
Tot de luft word toe-gedaen

Daer gaet Spel dan boven fpelen j

. Daer word pleyfter plaets-verblijfj

En he>fuft-paerd draeft te ftijf.

8

.

Neen : het mach-fe wel verquicken3

Stichtelijcke Rijmen. *3«

Maer geen Heer fijn van Natuur.

Al te veel, heeft quaden duur.

Mact moet alle dingen fchicken.

't Popj' is foet doch te gering

Voor het hert, foo e'elcn ding.

9. Dan heeft luft het hert befeten»

Als men 't hem foo veer in-ruymt

Dat men daer door vet verfuymt

Dat van God ons is geheeten ;

Ofveraert, en valt tot yet

Dat ons d'Opper-heer verbied.

10. Als men 't popjen vanziinluften

Tot verdriet fijns naeftens heeft

:

Als men daer door aen-ftoot geeft,

Ofbedroefrendoet ontruften ;

Alfmer nier me'e fpeelr, maer praelt

En fijn eer-fuchrs itof uyt haelt.

i i.Alfm' een ander niet mach lijden

Died'erjuyftgeen foet in vind i

Ofdie dier-gelijck bemint
Gaetbelaft'ren ofbenijden,

En (alsof 't wat fonderswaer)

d'Een den and'ren valt in 't haer.

12. Alfmer 't gene dat op A ei de

Alder-koft'lijckft wefen moer,

Heel, offoo veel me'e verdoet

Dat men niet houd om, na waerde
Wel en grondig te verftaen

Hoe men wis tot God fal gaen.

15. Alfm' omlufts verlies gaet quijnen,

Offoo ernftig is bedroeft
S z Als
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Alsom 't geen men nood'Iijck hoeft,
En noch trooft noch ruft kan vijnen

Voor men dat,ofimmers yet

Dies-gelijcks in plaetfe, fier.

ï4.'t Herc is 't roer van 's menfchen daden

:

Daer mach geen dingftuer-man zyn,

't Zy met wat in-licht of fchijn,

Dan begeert* om fich t'ontquaden

En door Goddelijcke deugd
In te gaen in Godes vreugd.

i j.Die begeert moet boven drijven j

Tweede Deel,

Daer moet 't hert me'e zijn döor-zult>a
't Ander word fom-tijds geduld't.

Maer en mach'er niet verblijven.

Een is noodig : Een alleen

Moet in 't Hoog; de reft, bene'en;
ié.Iuvfte fchalen wegen effen.

Vafte voet fchrickt noy t van 't pad.
't Wij fe hert weet Hoe en Wat.

Salig die de Maet kan treffen,

En de Pop daer hy me'e fpeelt

Maeckt tot een leer-achtig Beelt,

Briefku K. N.

Sang: Unc Ieune fillette.

iss» ÈiiiiliSii^P
Yvraegtmyofick felf beleef al wat ick feg, En 't pad fo nau be- tre'e

Ï?Ï^ÏlÏ"ïl_

alsick'teenanderlegPKindfchisdevraeg.Sietwatu voorgefet i5:Nietick,maeruwewec is Het geen
I dat



Stichtelijcke Rijmen

DEVGD-SOECKERS OOG-PVNCT.
ï4i

Jöhannes volgt van verraden Heere Jcfum naer.

Als Petrus dit nu lach, Heer fprack hy wat {al delen ?

Wat wil dees Jongeling? wat mach fyn Oog-pun£r. wefèn,

Deugt-focckend' was 't, foobleeck uyt Jefu antwoort klaer,

S 3



142 Tweede Deel.

— dat Godc behaegt.

2. Gelooft gy darde weg kan en moet zijn gegaen :

Soo houd gyf' oock voor dwaes al die geen gang beftaé.

Wat 's u aen my ?

De waerheyd moet u drijven,

En nietdoen achter blijven

Omyemantsfotterny.

3. Gelooft gy dat dewegnietwandelijck en is :

Wiet waer 't, al feyd ick fchoon dat i ck in geenen mis

Op 's Levens paen.

Nau fiftig gingt gy villen,

En hiet geen-miflèn, mifTen,

Tot ftij ving van u waen.

4. Meeft is hy die fo vraegt van waarheyt over-tuygt,

Maer tot gehoorfaemheyt in 't hert noch niet gebuygt.

Moet-willens blind,

-Soeckthy 't voorbeeld van Menfchen,
Maer fal in 't herte wenfchen

Dat byd'er geen en vind.

ƒ. Deugd melden,hjcktna roem;fond-biechten,is onnut:

'tEerft kan aen-ftoot'lijck zijn ; 't laetftin de fond een

Wat moet, dat moet. r_ftut.

Siet niet hoc ick of and'ren
('t Zy wel, 't zy qualijck) wand'ren,

Maer hoe gy felfs wel doet.
6. 't Doen felfs, moet tuyge zijn , maer niet des Doen-

ders mond.

'k Sag geern,foo gy in my noch yet af-padigs vond,

Datgy'tmy feyd.

Toontmy maer Godes reden :

Te bet'ren mijn mis-ti eden
Ben ick al-tijd bereyd. C00?*

.

7

.

Een Chriften leeft voor Gods,niet voor des menfehen.

Wat waer 't ofeen fich felfs en and'ren al bedroog
Door woord offchijn ?

Goet moet het vonnis wijfen :

Vergeefs is alleprijfen

Eens anders en het fijn. £prijckt.

8. Beft is hy die 't Beft' heeft, enTioch met 't Beft niet

Een Chiift lijekt als hy is; en is foo, als hy lijckt.

Of 't menfehen fien

Is hy niet om verlegen.

Sijn forg is, rechte wegen
Te treffen,qua' te vli'en.

9. Hier-tufchen fo 'tGeloof 't hei tfoo te voor-fchijn hielt,

En in fijn doen de glans van deugd foo helder lbaclc

Dat elck het fiet

En niet en kan niet mereken :

't Is d'uyt-komft van fijn wereken,

Maer 'twit en oeg-merek nier.

io.t'Is heuglijck (ick beken 't)voor yder Chrift(veel meer

Voor 't heit noch jong in Deugd) dat Voor-beeld kom
De Wei nochtans f_by Leer:

'

.•

"
Is



Stichtclijcke Rijmen.

Is 't geen waer na 't gefichte

Sich ltadig heeft te richten,

Al feyld' het Voorbeeld gants.

1 1 .Het Voorbeeld word gelieft , gewenfcht j niet af-glic-

vraegt

:

Met vreugd (wannecrt'er is) aenfehouwt ; niet na-ghc-

Gebruyckt, bcdocht, Ö ae8t:

Gevolge, ge-eert, geprefen

;

143
Maer,als een noodig-wefen,

Niet angftehjck gefochr.

i i.U\v geeft ontfet fich niet, al vint hy d'antwoort ftraf

:

Veel beter trou, en hard, dan fchadelijck, en laf.

Siefladigin:

Veel uyt-fien doet vergapen;

't Vergapen baei t vei flapen

Van Deugd-en Heyl-gewin.

Sa n g : Pavane Philippi.

wïïiiilliilil
Anneei1

het hert nu klaernu klaer van fonden en gebre- ken,Enqua'doorgoe fttii.;

ghewoont al heel verbannen is. Dan moet noch van den menfchwel fcherp

T ~^w t -t-

zijn toegeke- ken, Dat hy 't gemoed fteeds houd' in diegeftal- renis. Daer 't eens was komt wel

water
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NOODSAECKELIICKE WACHT.

Die loöïeiacyer faeyd', gcftadig foolïy"

En ons macr luy en traeg, of (lap offlaep'righ vonde :

Wel op dan Boulien, die na't ceuwigh oegftcn tracht,

Weeft yvrigh, neerftig) denckt> nootfaeck iijck, is de wacht.
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wa- ter we'er,Daer 't eerft klecfd' hecht wel weer watquaeds. Al is de Deugd in

,gfj I,, I I _.l l , LA- I A A I I—l—I i l—ï-4-4 -J
^.±3C3|LïS:*±E*r^ïF±___±±.t:t±+j:4:_t:

—

_i^_^_^ _:£__$:_i_

't hert al veer, 'cis een beitor-

-•$—$•- «M

ten ho-

-H-—

door-foeck,door-foeck al 's her-

is ons be- vo- len.

i. Die uyt God is gebaert, en kan geen fond bedrijven :

'k Er-ken des waerheyts tael. Nochtans (foo leert

Gods woord)
,

Is 't mog'lijck datm' in 't hert Gods faet niet laetver-

blijven,

Allencken af-geleyd : foo krijgt de fond' een poort.

De fonde wilnoch kan hy niet

Soo lang als hem fijn herc foo fhet

:

melijc- keplaets. Door-foeck, door-foeck

^
. 4—0 M'

len. ijc wacht,de wacht,de wacht,de wacht

Maer 't hert kan om-llaen, alfm'eryer,

Doorfeyl van wacht, van 't quaed in-Iaet.

Siet dat u fchat, u fchat, u fchat, r.jec weit pntitolen :

De wacht, de wacht, de wacht, de wach't'is ons bevolen.

}. De Deugd komt dooi-'t Geloof: 't Gcloofisgeen aen-

fchouwen,

Geen taftelijcke Weet : 't Geloof gaet in 't verftanr,

Door redens over-leg, na't hertin 't kleyn getrouwe:

T 't Ver-
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't Verffond, door Redensfchijn, is buvslijck uyt zyn .

ftand'.

Al is der fondea wortel dood,
Een qua' begeert* ter herten uyt,

d'Aerd' ifler noch: Daer d'Eerfl: uyt fproot,

Is mog'lijckdateen Tweedelpruyt.

De neft, de neil, de neft, de neft leyd diep ve?fchoien :

Öe wacht, de wacht, de wacht, de wacht is ons bevolen.

{. Wanneer de menfeh , die hierin heylicbeytfijn leven

', Door-bracht heeft na Gods wil, komt ter onfter-

- ff'Jijckheyd,

En 's Hoogden Goeds genot van God hen> is gegeven,

. Dan fal 't onmog'Iijck zyn dat yemant hem verleyt.

Daer is niets dat bewegen kan j

Daer 's nieu natuyr en volle ruft:

Hier, daer men hoopt en veer is van,

Baert tvvijffel wel een vreemde luft.

Houfterck, houfterck, hou fteick, hou fteick aes
Waerheyts Schole

:

De wacht, de wacht, de wacht.dé wacht is onsbevolem
<j. Wie,voort-geteek uyt Godjtan Goddelijcker aert is,

Gelint gelijck als God, door 't machtig Woord her-

maeckt,

Die fondigt niet : Waer-om ? Om dat hy fo bewaert
is

Door eygen wacht , dat felfs de boof' hem niet eens
naeckt.

Hy let op fijne wegen nau,

En mijd (door 's faecks fwaer-wegentheyd
In her t en finnen al-ti; d gau)

De fond en fonds gelegenthevd.

Daer wacht , daer wacht , daer wacht , daer waeh?
hoeft, kan men dolen :

De wacht, de wacht, de wacht, de wacht is ons bevolen.'

Sang: Ejfex Lamentatie. @f: Wat if a daye &c.

±i±z±z±i:£-i-^:i::-:=±

Nbc- ftendig droefgemoed , Hert beluft

voeld en vo ed, Maer de grond

spe

om ruit te vmden,Dat de fmert t'fkem

noyt recht befinden : Euyten u foecktgydenvie'e, In

ver-
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ONGERVSTIGHEYTS OORSPRONG.
1417

J
t Is binnen 's.Menfchcn Hart, dat ruftofonFiift geeft, .J

t Vytwendigh mach met recht, noch ruft noch onruft brengen,
Die vaft fijn Hart gegrondt, op Godt en waarheyt heeft,
Geen Wecrcltsramp J

t gemoet, met onruft kan vermengen.
T a
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iiiiüii©-

verfcheyden faken. Brengt gy felfs de ruft niet me'e, Noyc fult gy-fe naken. Wat jaegt gy

,-3.-4-4- i-"~#-

i

Dat ruil doet verdrijven. Loopt niet verd :

Waerder (denckt gy) vre'e in 't Land j

Dan fou alle dingen wel zyn j

Waer ofdees of die van kant,

Soo fou 't hertvryvan gequelzijn:
Had ick dus ofibo veeJ goed,
Soo leefd' ick göiuftig :

Derfd' ick maei dees tegen-fpocd,
Soo waer 't herte luftig ; l \

'kWaerfteeds bly

Soo ick vry
Vanhees houlijcksblockwaer.

'k Waer te vre'en
_
\,;~J

Had ick Een'

Daerick me'e in 't lock-waer.
Had gy dit ofhad gy dat,

't Waer hoe 't waer: (daer geit geen rrioenen)

Soo lang gy u. felven had,
Bleeftghy even-wel-aen 't fteenen.
Of het Land alwaer in vre'e,

1 IS och bleeft gy in roeren

:

In u hert, Moeft gy zijn en blijven.

In uw' Ziel draegt gy-fe me'e
Die (reeds oorlog voeren.

Goed, ofneen ;

Spoed, of geen :

,"t Kan geen hert her-dellen.

Ongehout,
Ofgetrout

:

't Siecke hert moet quellen.

4. Waerder dees ofdie al niet,

Even-wel bleeft gy in onluft,

-Soo gh' U'felven n^et ontvlied,

T>lirnmer-rneèr ontvliedt gy d'onruft.
J
t Quel-ftofkomtVan buytelfc^enV

Na de ding* haer neygen ;

!t Quellen.en in 't hert doen gaen,

:'<

j 'Heeft elcJc van fijaèygen

j
Selden tijd

Ifl Sonderftrijd

Door u gantfehe kven.
1

Al-t'ijd yet
.

t>at
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Dat verdriet

En gequel kan geven.

. Soeck het waergy konten Wiltj

Wend het over alle boegen

;

Ifier innerlijck geen ftilt

:

Al-tijd blijfter ongenoegen.

Soo lang gy bent dje gy bent,

('t Is v ergeefs om*-k eken)

Sal tot droefheyt en eüend

Nimmer (lof'ontb reken.

En of veel

In *t gequel

Blickt een Sonne-fchijnt-je

:

't Set geen bloed:

In *t gemoed
Schuylt hetfchalck venijntje.

. 't Hei t, in Dengd noch kout noch heet,

Saed fich niet aen 'sVleefch vermaken ;

Óock, door feyl van goed Geweet,

Kan het Godesgunft niet fmaken ;

Dit geeft in de Ziel onlull j

Qnluft maeckt kleyn-zeeug,

licht-geraeckt, los, ongeruft,

Quelhjck, murmurerig.
Uytdie grond
Komt de wond

Daer moefl quael genefen.

Sal 't recht deeg,

't Hert moet leeg

Van fi;n lofheyd welen.

Sang?

Erlies van heyl komt uyt de fond

;

De fond', uyt niet-wel-waken.
Verfuym van wacht, uyt ongeruften grond
En heit-pijn in aerdfche faken 5

Onruit, uyt qua'rek'ning maken.
1. Qua'e rek'ning komt uyt nuT-verftand

~ En onrecht piijf' of laken

Van yder ding. Soeckt gy, ö menfch, een ftand

Die, door deugd, tot God doe naken

:

Leervoor al go^' rek'ning maken.

3. Door Waen word Liefd' te hoog gefield 5

Liefd' port tjr tooin, tot vy.ake,

Tot druck, gequijn, en al wat ruft ne'er-velt.

Maer niets lal u 't herte raken,

Kont gv flechs goe' rek'ning maken.
4. Achtelckfoo'tis : niet min-noch meer.

Die ditheeft tot fijn baken,
Haeckt na elck ding foo weynig en foo feer

Alfme'r na behoort te haken,
' Vryvan 't quade rek'ning makeB.

f . Dat weg moet, is geen Lierde waerd :

; .(Baér Liefde fterft, fchefy'd'tïurenO

't.Moetwech, 'tmoetwech al.wat'erispp Aerdj
Gpdes heyl.qHeen, ftï duren :

Daér moet Liefde 't herf heen duren.

6. Stei ftueen vriend : 't is-Menfchenlotj O
Daf.fteflï'lijck ismoet^ervenj >

Een aerden-pot is maer een aerden :pot

;

T 3 . 1 : . .
; Breeck-
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QVA' REKENINGS ONRVST.

.

-

.

ó

o

Gelüè^^^^i^Éy^kan reeck'nen, gifïingleggen

OP eeuwig levens reys , by daeg en oock by nacht,

Ophooghte,diepte,Iengd% perrjekien voor tefeggen

tS QuaJ

e reeck'nings onruft vliet, en ftadig hout verdacht.
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Brecekbaer waer raeckt licht tot fcherven :

Al 't verderff'lijck mo« verderven.

7. Begeeft u vrienden gunft : wat ried ?

Dat los ftond, kon cnrllippen,

Krijgt gy voor eer, verachting,fpot en fmact

:

d'Eer was wind : die gaet licht glippen,

-t Heyl hangt aen geen menfehen lippen.

ï. Moet gyuyt goed, uythaef en land:

't Zijn 's Werelts Tragedy- kluchten.

Van lang befit had gynoyt borg ofpand.
't Los geluck,geaert tot vluchten,

Word niet valt door traen of fuchten.

9. Ontgaet u 't noodiglijfs vermaeck :

't Is d'Aerd van aerdfche dingen,

't Treft ons natuur : maeris nochtans geen faeck

Die in 's herten grond mach dringen

Om met onruft te befpiïngen.

io.Wil my des vyands fwaêrd verflaen :

'k Waer fot liep ick ter wapen.
Wil Hemel, Aerd, en alles t'ondergaen

:

't Is ten onder-gang gefchapen,

f
Vrees kan geen vry hert verknapen.

11.Geen onruft nut,gegrond, noch vry

Dan died'er komt door fonde.

Weefl: vry in 't hert onruftig en onbly'

Soolang noch die, Zielen-wonde
Niet door Boet' en ir verbonden.

iz.Dat 's onruft,doch om waer onruft

Geheelijckuyt te braken,

En 't Soet vermaeck en volle Zielen-luft

Van de Hemel-ruftte fmaecken
Door goe' Rekening te maken.

Sang :

I.

gi^g^E^^f
igfel^ïEfElEg

E Liefde,voortghebracht,Door reyn geloofaen Go

liSiiSlèiilSïi
woord geachijDen Chriften meelt van noo-

de, Wort in Gods

êe
f

Veel and're dingen kan, Ia moet de mehfche
loren
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uof'van liefde.

Hier wort dèsLiefdes Lof, met Croon en Palm vertoont,

Oock ofmen
J

tLijften brand, aen d'Armen Aelmis geve,

Alft liefdeloos gefchigt, wort nemmermecr geloont.

Op Liefdes wereken volght, het Eeuwigh Vrolijck leven.
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ven, En fpreken hoog dacr van : Maer Liefde gaet te boven , te boven, te boven, te bo-

ven, te bo- ven.

3

Het vvaer een hoogen trap,

Waer by geen hoogt kan halen,

Tehebben wetenfehap
Van ah' oock Eng'lcn talen :

Soo yemand foo veer quam,
Elck menfeh kreeg hy tot eerder

;

Sijn lof ten wokken klam 5

Maer Liefdebrengt noch veerder, noch veerder, noch
veerder, noch veerde»;. *

't Waer groot en fonderling,

Ia nimmer fchier vol-prefen,

In elck ziel-nuttig ding,

Geleert en kloetk te wefen j

'tWaerveel en ongemeen
Dat yemant waer een weter

Van alle heym'lijckhe'eri;

Maer Liefde is noch beter , noch beter 3 noch beter,

noch beter.

. Soo fterek Geloove de'c

Dar yemand Bergen konde
Verfetten vande fte'e

Daerfy in 't eerfte (tonden j

De faem bracht, meer en meer,

Sij n hogen lofte gader.

Enhemby elck in eer ;

MaerLiefd', by God noch nader, noch nader, noch
nader, noch nader. K

't Is loffelijck, fijn haef 3.

Al-famen te hefteden

Den armen tot een gaef

In haer nootdrufticheden

;

Het brengt by vrome lie'n

Den doender,ja den pooger,

In achting en aen-fien ;

Maer Liefd', by God noch hoogher , nóch ho»gher>
noch hooger, noch noeger. "rtt

, 't Is treffelijck gedaen,

In fmaetheyd, hoon, en fchande

V Sijn



Sijn leven af tegaen,

En geven 'tlijf ren brande:

De daed maeckt doenders naem
By alle vromen klaerder,

Geacht en aen-genaem

:

Maer Liefd', by God noch waerder, noch waerder,

noch waerder, noch waerder.

7. Wat is of welen fali

Tweede Deel.

(Hoe hooc-h) by Liefd' is 't minder.
Ia fonder Liefd' is 't al

(Hoenut) onnut en hinder.

Elck fta dan wiehy zy,

De leerling met de leerder,

Na alle gaven vry ;

Maer na de Liefd' noch meerder, noch meerder, noch
meerder, noch meerder.

San g:

I I.

Ldeilief-fe-lijckfte Liefde ware Ziels verheugenis billijck

y _A > i i *

-'--i. * ££-

wort gy hoog verheven boven alles watter is. Soo hoogen itam een

ÖS ::ï:f:ï_»i:±:|i_f±:|:

4-—

-

hooge loftoe hoort: Van hem die 't al uy t Liefde we- fen gaf, Den
hoog-
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** hoo"ften God diefeifsfich in fijn woord,De Liefde noemt,daelt uwe af-komft af. Een veder Deught

brengtharen lof (leeds met: Maer Liefde is de Koninglijcke Wet.

. Sonder Liefd' is inden uienf'che alles krachte-loos en

doof:

Liefde is de ziel en't leven van de Hoop' en van 't Ge-
loof.

Wat Moyfis Wet God-heyligs in haer heeft ;
'_

Al 't goed vervat in 't woord der Prophecy

:

Die na 't gebod van Chrifti liefde leeft,

Vol-brengt het al en noch veel meer daer by.

't Is al vol-maeckt wat God gebied en fet

:

Maer Liefde is de Koninglijcke Wet.

In deLicfd' en is geen vreefe die den menfeh in wel-

doen ftuyt j

Daer de Liefde is vol-komen, moet de vree* ter herten

uyt.

Door ware Liefd' word menig bloode,koen.

Nochanglt voor dood, noch banghcyd voorge-
breck

(Wanneer hy maer fijn naeften wel mach doen)

Verfwackt in 't hert daer Liefd* is, wel-doerts

treek

't Heel Deugdem-pad is dobr-gaens fchoonennet:

Maer Liefde is de Koninglijcke Wet.

4. 't Is wel foo. door vrees en poogen doet m' oockgoet,

doch m:e(t met moeyt'

:

Liefde maeckt dat alle Deugde, öngcfocht , van felvcr

yloeyr.

Daer Liefde is,daer is oock 't hcrtbeluft •

Dat fich maer lrofvan wcl-doen op en doe,

Waer 't geen men doet des Ziels begeerte bluft

Daer word m' in 't doen ofnoyt of felden moe'.

't Is goed al wat Deugd ftijft en fond belet :

Maer Liefde, is de Koninglijcke Wet. . -

ƒ. Alle Banden, alle. Bande» die men onder Menfchen
vind,

Zijn vergheefs als ware Liefde d'herten niette famen 5°]^
bind

Een goed, een bloed, een ftand, een vader-land,

Een difch, een heer, een bed, een wet, een dack,
(Soiader de. Liefd, Vol-maecktheyds ware Band)
Of binden nier, ofbinden al 3e fwack.

V a Al

14,
».
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Al 't fchoon* is fchoonj al 't reyne onbefmet :

Maer Liefde is de Koninglijcke Wet,

6, God is Liefde : door de Liefde heft de flijck fich uyt
den flijck,

Enword(felfs hierop der aerden) Gode naeft in aerd

gelijck.

Die vallen grond, door Liefd', in Chrifto leyt

Begrijpt (met alle daders des gebods)
Diept',Hoogte, Breed' en Lengt derfalicheyt

En word vervult met alle volheyd Gods.
Wel aen, die uyt den dood wilt zijn geret,

Vol-brengt de Liefd', -de Koninglijcke Wet.

Sang:

iii.

dtt jl~.i1jJl1ï£Z^I1^JZ~~a -JL1 TT-T ot I T. tIa 1"$! a_^ ~>* a*^a
_ p—iTTTb-T i —y^ T- T*t-At»t-T-$— i rfr-a JU 1 i -A-

s"
iv*..

"^

N des beminden lof,VVierd noytbe- min- der moe*. Voor aI,alslovens ftof,Vloeyt o-

vervloe- dightce. Die Liefdes aertverftaet en lieft, Het valt hem pijn, 1'wijgt hyd'er

van. En

!*"
" A'T"y^T &

~

t*i *"i t ~a -i i 1
" ±~- T~ f -T"~*f" Jr._ wa ut /,

?g" t~X~ t "71 i*~ I "v" "~T ^ i* iÊ "Jk "A *-"«• 1 A 'ï* t XI—x* t'Y 1^
i

t is,of fchijnt een ee- ren-dieft, Het goet niet prijfen als mèn kan.Kom dan by, Sing met my, Min-

r.aers
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nae.s die Gods minn', Trou heften trou

b

beleeft, 't Lofheeft klem,Dat door Item,Van fulck nienfch komt

li-'Kd-

Col,

t'3.

in, Die 't ding veiiteet en heeft,

Vol van lanckmoedicheyd
Is 't hel t dae; Liefd' heeft ftee.

Vriend'Iijcke goedicheyd
Brengt fy geduyrig me'e.

VVech ftugheyd, wraeck, en hert-geftoor

Daer fich de ware I^fde vind.

De minnaer doet en lijd veel Voor
En Vin de gene die by mirtt.

ïiom öan bp etr.

d'Onmenfchehjcke aert

Die luft heeft en verblijd

In 's naeftens qualijck-vaert,

En anders, fmeite lijd,

Groeyt noytdaer Liefde heeft haer zaed.

Kracht' -loos k alle nijds venijn.

Die Chrift'lijck liett, acht goed en quacd
Sijns even-men fches voor het fijn.

Hom ban bp ttc.

Liefd' lijd geen flimme daed j

Geen trotz' hoog-aerdigheyd;

Geen ai gei lij ck gelaet,

Noch f ott' ael-waei digheyt.

Nóytde'ede Liever 't Lieve leyt.

't Beminde acht de Minner zeer;

Die acht, eeitin ootmoedichevd.
Op-rechte Liefde luyftert teer. ïiOtlt foUt I)? ttt.

5. Detaeye Eygen-baet.

Die anders fich vertoont

Dan zy in 'therte ftaet,

{i-loet wech dacr Liefde woont.
O alder-goddehjckfte Deugd !

Al waei 't met eygen fcha'e en frnertj

t Beminde wei-doen, is een vi eugd
Ineens op-rechten minnaers hert.

üombanUpctc.
6. Geen op-ger uy noch praeti

Daer fich de Liefd' aen ftoort

:

De Liefd' vermoed geen quacd

Dan



J8tt«. _
6. /

3©.t#,

6.

: J8

Dan daer fy 't (iet en hoort

;

En als fy 't al ten vollen weet,

Soo fchnjft fy 'c niet ita 't herte op.

Quaed moeten dencken, is Liefs leet.

En ware Liefde heeft geen krop.

Som ban bp etc.

De Liefd' verblijd haer niet

VVanneer-fe een vyand
In fond gevallen fiet,

En by elck een in fchand.

Die Liever gunt ('t zy hoe gering)

Aen die hy lieft geen quaed met al,

Veel min de fond, foo vuylen ding

En ftofvan 'thóogfte ongeval.

3&om ban bp etc.

Een vreugde is 't.yoor dien

Die Chrifti Liefdeheeft,

Dat VVaerheyd ('tzy van wien)

Gelooft word en beleeft.

Lief gunt aen Liefde luft, 'tvermaeck
En alles wat het goeds bedenckt,

Tweede Deel.

Veel meer de Deugd, foo waerden faeck,

En daer God 't hoochfte Goed Yoorfchenclct.

Itom ban bp etc.

9. Liefd'is der Deugden hooft,

Haer krachten fonderjing :

Want fy verdraegt, gelooft,

Hoopt, duldet alle ding.

Daerfy geen quaed met allen, merckt.

Gelooft fy geeinealle Goed;

En daer men 't quaed oog-fchijnlijck wercktj

Houd fvtotbct'nng noch al moed.

itoïn ban bp etc.

10. Dees Deugden,en noch meer
Doet rechte Licfd' al doen.

Die haer niet heeft, blijft veer

Van ware hoop tevoen :

Hy is gelijek als een metael

Dat hel en fchel is van geluyd :
•

Maer onderfcheydelijcke tael

Offang, en geeft het nimmer uyt.

&om ban bp etc.

Sang:
IV.

1 «Coj.

*3«.
8.

' Eylighe (temmen^Wilt hooger kjim- men , Tot op des lofs aen-fienelijcken trap3 En fingten
{inert
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fingt,ons van een eygenfchap, Die ware Liefd' mst geen dingheeft gemeen, Dan met God felfs en met Gods

Volck alleen. Niets (hoe goet hoe groot hoehcerlijck]

eeuwig, eeuwig,eeuwig eeu-

, De gav" envwercken
In Chrifti Rerc'ke

In haer begin foo menig-voutgefchied,
En fiet of hoeft nu Gods Gemeente nier,

Nu Waarheyts Leer genoegfaem is veiiterckt,

En,foRder fien, 't Woord na fijn aeit beft werckt.
Tijden en gelegentheden konnen felfs oock 't goed' ver-

drijven :

Maer de Liefd' moet eeuwig, eeuwig, eeuwig, eeuwig,
eeuwig blijven.

Hoe wel het veel is,

Ia hoog en e'el is

Dat hier de menfch, door Woordelij ck bcfcheed,
üyt Godes L«er van God en 't Godlij ck weet :

kan geduriglijck beklijven : Maer de Liefd' lal eeuwig

wig blijven.

Dat al nochtans fal, als onnoodig, vlien,

Wanneer de oog' het welen felfs, fal iicn.

't Al-vol-macckt aen-fien vernietigt 't onvol-maeckt

gefeg en fchrijven i

Maer de Liefd' fal eeuwig, eeuwig, eeuwig, eeuwig,

, blijven.

4. Geloofen Hope,
Die 't pad doen loopen

Waerdoor men raeckt ter Goddelijcker vreugt,

Zijn prijfens waeid, en 't zaed van alle Deugd :

Sy blijven ftaeg ; doch lullen rac'e vergaen

Als m' eens By God lal tegenwoordig lfaen.

Daer men liet, behoeft men 't herce door Geloofnoch
fetoopteftijVen:

5. Daer

13-



Tweede Deel,

Maer de Liefd' fal eeuwig , eeuwig , eeuwig ,' eeuwig,
blijven,

j. Daer God en 't Goed is

;

Daer 'C vroom gemoed is,

Onmog'li;ck is 't of Liefde is daer me'e.

Geen hevl ófluftis fonder ruft en vrc'e

;

Geen ruft ofvre'e houd fonder Liefde plaets

:

De Liefd' is 't al : fy ftopr de deur des Quaeds.
Sing , ter eeren van de Liefd', God-geleerde Mans en

Wwen

:

Eeuwig, eeuwig, eeuwig, eeuwig, eeuwig fal de Liefde

blijven.

B E.S L U Y T.
v.

Canon aj.

S A ng :

Y die de Liefd' onmoog'lijck acht te fijn,En daeiom met na

tet
ï

=fe

mI & "ï"^""'S 1
—~*t—ft"tT"TT"A. ^ "™—

Lief- de ftreeft ofaerd't. Vérftaet en vaet

blind- heyts me- decijn) hoe in den menfeh de Lief-

de
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dc,lief- de Baerdt.

De goede God, uyt reyne Liefdes drift,

- Wil dat de menfeh met hem onfteriï'lijck leef

In heyls genot j doch dat voor defe gift,

De Menfeh aen God het fijne weder-gcef.

AerdsEenicheyd en weder-Iiefd', is 't geen
Dat God in fijn geliefden Menfeh wil iïen.

God is vol-maeckt : vvel-daden hoeft hy geen 5

En van geen Menfeh en kan hem goed"gefchien.

Wat is 't nochtans dat God' in menfeh behaegt ?

Dat Menfeh aen Menfeh fijn Liefde Gods betoon :

't Goed dat gefchied aen dien-fe Liefde draegt
Acht ware Liefd"als troff 'thaer in perfoon.

De Liefd' die God van Menfeh aen Menfche wil,

Strijd, door qua' waen en domme evgen fin,

Met 's Menfchenluft : dies rijft in 't hert'gefchil.

De weg fchijnt fwaer nochtans men moet hem in.

Al wat'er leeft, bemint fijns Wefens duur;
Verderfen dood fehout het als hoogft* ellend :

De menfeh, die Leerfaemheyd heeft by Natuur,
Voelt dieper fchrick van fijnes Wefens end.

. Dies Eygen-Liefd' die aen d'een zy' belet,

(Beftraelt met kracht van Goddelijcke re'en)

Aen d'ander zijd' haerfelfs te rugge fet,

En port den wil om 't noodig pad te tre'en.

• De Liefde tot een eeuwig Hemelfch goed

Maecktdat, metkracht,de Acrdiche onder racekt,

En datm* (hoe-wel met pijn) ter Deugd lïchfpoed :

Door Eygen-licfd' word Eygen-lieh.1' verfaeckt.

9. Door kennis word ceuwichcyds-Liefd'geteelri

Door dele Liefd
1

krijgt het Geloove k; achc

;

't Geloovc baert de Liefd' die God beveelt.

So word d'een Liefd' uyt d'ander voort-gebracht.

io. Tv NalsdeMenfihfichnu op weg begeeft

J_/ En werek begint, bevint hy in het gaen

Dat Liefs gebod, (00 'r God gegeven heelt,

Niet is foo fwaer als hy fich voor lictftaen.

ii.VeoI-doen baeit konft: en konft maeckt licht : te m«c

Bevind de Menfeh. van Waen door 'Vaarheyt vry

Dat in fich felfi 't gebod van Chrifti Wet
Een lieflijck jock en lichten arbevd zy.

1 1. Aldus foo krijgt
1

: felfs-willig paerd de fpoor.

By Eygen-Liefd' komt Liefdetot de DeugJ.
Een dnbb'le drift ftouwt krachtelijcl-er door,

Eerft was 't met pijn, nu gaethet werclï met vreugd.

13. TT\ Ie heeft, ontfangt : getrouheyt word beloont.
I— " Gods hevrr.'lijckhevd is b v dien die hem vreeft.

Hoe Wa erheyds licht in 't hert fich klaerdèr toont,

Hoe meerder kracht tot deugde, in den geeir.

i4.God vind hem trou ; dies doet Hy hem njeef goed :

Hy fmaeckt meer goed; dies toont hy meerder trou:

X De

JEJatt.
Ji«.

lut. S,
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De meerder trou, maeckt dat God noch meer doet

:

Godsitereker g'.mlt,tterckt we'er des Deugds gebou.

i S.Hoe trouwer hv, hoe trouwer oock God is

;

Hoe meer God hem, hoe meer hy God bemint

Hoe tulfcben twee meer aerds gelijckenis,

Hoe nauwer fich de een aen d'anderbind.

1 6 .Diii itraek'er itaeg van hem, na God ; en we'er

Tweede Deel

Van God op hem, een Iiefdeïi-weder-fchijn.

VVaer Meer ftaeg-a'n een oorfaeck is van meer,
Daerkan geenwerck (hoe fwaer) onmog'Iijck zijn»

17. *T~' Isfottewaen en doffe eygen-minn'

X Die u, o menfch,houd voorden in-gang ftaen3

Daer feyk geen kracht, maer wil, en goet begin

:

Noyt raeckt hy voort die noyt en wil beftaen.

Y die den naem van Chriften draegt , En fijt, ofwaent

fies

:^:Tz
i:fizf~~^

te we- fen. Een die uw's Zielen heyl na-jaegt, Geeft ü dit

n !

—

Dicht

*. Conti-ed u die u redden wilt

Door hand-geweld of{trilden :

De belle redding vind in' in flik'

te Ie- fen.

:

f En onverdroten tijden.

j
3 . Heeft u een klocclcer pen ofitem

I Die Lefz' we! meer doen hooren

:

De
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LI ID£AEUB E ¥ T S E R INNE KIN "G._

1*3

Veeltijdts wort foo gcle'en, men kan het niet ontkomen,,

Ons Paert, en Swaert, en Boog, en macht, is te gering :

Erinneringwelóp ! fulck lijden lal niet vromen,

Wil'gh lijden, lijden is, (Iet hoe \ ons Mecfter gingh.



i6"4

De Rijmtjes hebben mc'e haer klem

In veler menfchen ooren.

4. (God,oorfpronck van des Waarheyds licht,

Klaer meer en meer de oogen
Van die het leeft,, en die het dicht,

Dat VVaerheyd gaet voor Logen.)

ƒ. 't Is waer,hy heeft niet onrechts veur

Die uyt ellend wil raken :

Maer licht'lijek doolt men in de keur

Van Hoe en Door wat faken.

6. De reden -fchijn, die of bedriegt,

Offou bedriegen konnen,
Wilt gy verftaen hoe grofdie liegt

:

Volgt ware Redens-Sonne.

7. Is 't evgen wrake die u port

Uw* vyand te bekrencken

De wreker komt al—tijd te kort

In al fijn doen en deneken.

S . Voor al, als uyt gerechticheyt

Dewraeck ^als rechts, genomen:
De wreker na verdienft van 't feyt

De ftrafTe wil betoomen.
•g. Doel: gy in 't wreken dan te vèei3-

Te veel, laet 's herten ruft niet.

Doetgv de wrake maer ten deel :

Teweynig, boet den luft niet. :

ro.Hy mengt vergifmet mcdecijn,

Die wraeck aen re'en wil lallen

:

VVaer dolle finnen meefter zvn
Daer kan men 't felden paffen.

11.Dar fchielijck metgevaer toc-gaet

Tweede Deel.

Wie mickt het daer foo effen ?

En in een fake fonder maet
Kan niemand mate treffen,

1 2.En fchoon gy treft het al na waen :

(Na waarheyd treft gy 't nimmer)
VVat nut ofvoor-deel komt u aen

Door 't ydel breyn-getimmer;

ij .Laes 1 wat geniet men uyt een Niet ?

U fmert moet foierte blijven.

En dat een ander quaedgefchied,.
Kan 't uwe niet_verdrijven.

1 4.De arme wraee-k-en kan noch 'f quaed ?

Noch 'squaeds geheugnis weeren.

En'dle-fe willig yan hem laet

Komt beft tot fijn begeeiea.

iy.Geen reden-Joofer luft noch tocht

In 't gantfche Menfchen herre.

Dan dat fmert-koeling wort gefocht

In eenes anders fmerte.

i£.Door dnjving eenes dollen lufts

Word een ellendig wreker

Sijns naeftens en fijns eygen ruftï

En ChriftiVVets verbreker.

17.Doet gy dewrake voor 't Gemeyn :

Gygaet des niet tevafter.

Die laft is fwaer, de wel-luft kleyn,

En 't minfte quaed, 'S volcks lader.

iS.Geluckt de voor-genomen daed :

't Loon fal een hand vol wind zynj

Lof-tuyting en een eeren-praet

Van die met ugefint zijn.

I

Tj.Maéf



ij.Maer foogy in 't voor-nemen fneaft:

Gy blijft en felfs verlegen

;

En die 't geluck maer tegen heeft.

Krijgt heel de VVerelt tegen.

io.Den rilgemeynen haet en fpot

Hebt g' in d'ellend te wachten.

Of over-'- oos,ofal te bot

Sal u een veder achten.

1 1 .Als ick des Werelts doen bepeyns,

Wat is haer Luck , een dwelm-luck

!

Gelucktden 2en-ftag,*t heet Roomeyns
Mif-Iuckr hv,'t is een fchelm-ftuck.

ii. 't Gevaer is gioot,de vruchten kranck,

De fcha'e meer dan 't genot is.

Stichtelijckc Rijmen. ***

En fchoon 't waer alle man te danck

:

Wat is 't als 't niet na God is ?

zj.Hetquaedeyfchtitraf,hetong°lijckwraeck:

(Wat Menfche fey t daer neen toe ;

)

Maer %vie-fe doen fal,dat 's de faeck.

God evgentf' hem alleen toe.

24. 't Is waai hy wreeckt fom-wijlen 't quaed

Door Menfchen, felfs door fnooden

:

Maer al watGod gefchieden laet

En heeft hy niet geboden.

i?.Die wreeck-itofgeven, maken 't flecht;

Die 't wreken, maken 't grover :

Dat aider-hooglte VVrake-recht

Geefr God aen niemand over.

Sang :

I I.

S'thoopvan aerdfeh gemackof heyl Dat u de kans doet wa- gen: Tedwaef-

lijck draegt men 't Ie-

-e-

ven veyl.Om'c nietig te be- jagen.

X3
• 1. Is
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i. Is 't Staat ofEer-luft die u drijft

:

Te fotter is het poogen.

Die willig in de laegte blijft

Komtmack'lijck tot verhoogen.

3. Laet lotte waen en redens fchijn

U 't hert niet onder-delven

;

Wilt gy de meefte Meefter zyn ;

Wo, d Meefter van u felven.

4. Mis-haegt u de veniederheyd >

Neen : laètF u wel gevallen :

Die op het aller-laegfteleyt,

Heeft niet om af te vallen.

5 . Het Aerdfch' en is maer ofend' an.

Weeft valler heyls beforger.

Laet heerfchen al wie wil en kan j

Word gy een Heinels-borger.

~±r i—-±±~

Tweede Deel.

Daer geit geen Geld, geen gift,geen gaef»
Geen vleyen,rhiypen, nijgen ;

Geen gunft-gehuer, heen hof-gedraef,

Geen one'el-hsitig fwijgen.

Daer is geen onder-iluypery,
Geen woelig Staats bepijnen,

Geen ver-door-fteken kuypery,
Geen liftig tegen-mijnen,

Daer hoeft geen fmertig hert-gepeyns,
Geen om-gekoop van mannen,

Geen narewreeck-krop, geengevevns. •

Geen angftig tTamen-fpannen.
Om Liefdei oin Geloof,om Hoop,
Om ongevalfchte Deugden,

Is 't alles en alleen te koop
Dat eeuwig kan vervreugden.

2.&.16.

"
S ': u om Vryicheyd gedaen.-Soovrijd uvande luften, Die na waen vryheyd u

:z:Jz£ffxfc$:fcJlSzSr:
doen ftaen, Die Vryheyd fal nifeft ruften.

s.Tot
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Totvryheyd komt hy nimmer-meer
Die aen luftblijft gebonden.

Hebt gy na ware Vryheyd geer

:

Onllaeft uvan de Tonden,

't Hand-reddenachtde VVerek braef,

En noemtet Vryheyds-minnen :

Maer 't is voor-waer een arme flaef

Die flaef blijft van fijn finnen.

Soec kt daer meert aen gelegen is.

Wat baet wel-ftand uyt-wendig

Als 't binnen niet ter degen is ?

Qua'e wil maeckt ons ellendig,

't Is onvaft en verdeelt gemoed,

Vervult met damp en winden,

't VVelck menig menfche foecken doet

Daerhy het noyt fal vinden.

Die tot het Beft' ofheeft geen moed
Of na waerdy noyt achten

Verbeeld fich 't Bitter,honig-foetj

En vleyd fijns felfs gedachten.

Die fonder herts benoegen leeft,

Wil fich daer toe bekloecken.

Wie 't dan in 't ware niet en heeft

Die fal in 't VVaen-goed foecken.

De Deugde-loofe flauwicheyd

Doet menig menfch door-vloeyen.

Ach ! 't komt uyt enckel lauwicheyd

Met ftaet fich te bemoeyen.
Dunckt u dat m' u tyrannifeert

:

Verand'ringis te fchroomen.

't Keert alten beften niet, wat keert.

Stichtelijcke Rijmen.'

Licht kanderarger komen.
io.Al waer die grond en regel ftaet

:

Dat m',om 't gemeen te mijden

Niet fien moet op Bcfonder quaed;

Heeft licht de Deugd te lijden.

1 1 .Die 't roer in hand heeft,houd het vaft.

Snoo' daed word licht Staats keten.

Geen ftuck foo quaed,als 't daer toe paft.

Of 't kan 's Lands wel-vaert heéten.

ii.Nood, Gods-dienft,VVenft, Genegemheyd
Sijn 't die een Staat formeren.

Na Staats en Lands gelcgentheyd

Zijn fachtofharde Heeren.

1 3 .Wie op dat Rad fich heeft gefet,

Die moet fijn rol uyt-rollen.

Soo 't wel en mack'lijck gaet, hy met;

Soo 't holt hy moetoock hollen.

14.De tweede golf kout d'eerfte door :

Heteene quaed het ander.

En wil men niet uyt 't oude fpoor.

Men moet al met malkander.

15.Die 'tHoochgeein hiel' dat hybelit,

Moet fich daer heel na fchicken.

Niet meer dan na een eenig Wit
En kan men teffens micken.

ié.Die nau na fijn Geweten gaet

En wel wil t'aller uren,

Of ftijgtfehier nimmer-meer tot Staae

Ofkand'er niet in duren.

1 7.Komt een die fcherp let op Gods ftenij

In 's VVerek doen te raken :

l6j

Ach.
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Ach ! hy fal haer niet, maer £V hera

Gemeenlijck anders maken.

r8.De VVerelt heeft geen ding vol-maeckt.

Haer menfehen blijven menfehen.

Enwaer men licht tot arger raeckt,

Wie weet wat hy fal wenfehen ?

19. Acht foo den Staet beft, zoo hy is.

Licht kan men 't onrecht laken.

Die heyl befchaeft uyt hindernis

Staet aen het roer der faken.

10.Hy die den Scepter neemt en geeft,

DieKroonen op en af iet,

Die volle macht en wijsheyd heeft,

Die fteedts op loon en ftraflet

:

2 r .Der Goden aldergrootfte Godt,

Weet alderbei.t hoe 't beft is.

Den fijnen fpaerthy 't waerdfte lot.

Alleens hoe 't om de reft is.

ii.Soo't Godtgoet is, foo zy'tons me'c»

Ons befte werek is ftil-zyn.

De Dienaeren de Heer zynTwee.
Doch moeten eens van wil zyn.

13 .Heeft Godt geen haeft,hebt oock geen haeft-,

Wanneerm' is op 't bene: tikt

Is dickmaels hulpe aldernaeft ;

En alSe naeft fciiijnt, vertik.

24.E11 ichoon men nooyttot redding quam:
Noch waer een Mug geen Kemel.

Want of men 't u hier al benam,
Noch blijft de wegh ten Hemel.

2 j.Geen liefde tot het Vaderlandt.

Tweede Deel»

Moet ons foo ver v.erVremen

Dat wy, in plaets van Godt, ons handt
Tot toevlucht fouden nemen. •

16. Die door Godts Geeft van fond' is vry,
Heeft geen Tyran re fchromen.

Dit 's Vryheyds wegh. Hier door moet ghy,
En elck, totvryheyd komen.

27.Geen Roomfche Brutus , rhaer Godts Soon
Is 't vooi beeldt van Godts kind'ren

:

Kruys lijden, brengt ons tot de Krooiij

Kruys doen, falz'oas verhind'ren.

2S.De Overheden dieder zyn,

Moet veder Chrirkn eeren,

Gehoorfaem wefen. niet in fchijn,

Maer na 't bevel des Heeren.

ij.Oprechtelijcken niet nae 't oogh;
Op alle plaets en tijden

;

In alle dingen (laeg en hoogh)
Die met Gods wil niet ftrijdenk

3 o.Waer blijft gy nu Philofophy,

En aller menfehen Wetten,. -

Die nooyt de Wraeck ofAluyrery
Kont juyfte palen fetten ?

3 i.Een Lefz, die ons Godts Wijsheydt gaf3 \

Kan alles alles ftuvten,

En fnijdt den Chriiten teftens af

De wraeck-en Staet-difpuyten.

3 1 .Eenvoudige gehoo: faemheydt'

Is eens voor al L'èboden *

Want alle Macht, (he.ftGodtgefeyt)

Hoez' is, zy is van Gode.

ij.4

jj.Dk



jj..Dit wijd een Chriften nienfeh fijn padt

Dat hy recht uyt moet treden.

Hy flaet fij n oog op Dit noch Dat,

Op oud gebruyek noch zeden :

34-Op Wettig-noch Onwettiche'en,

Op Lands Gewoont noch Vryhcyd,

S tichtelijcke Rijmen. i69

Op Dus noch Soo : Hy is te vre'en

Die willig in de ly leyt.

3 5.In Regen wacht men Sonne-fchijn 5

Stil Weer, als 't hard en fuer is :

Godt, fooder vet gered moet zijn,

Sal 't doen als 't ti;d en uyr is.

Sa n g ,

IV.

I
iiiilipiiiiiliiEiiiii

S Gods-dienft vryhcyd uwe wenfeh: Om Gods-dienft vry te plegen, En ging noyt recht Gods-

dienftig menfeh Ongoddelijc-

Is 't u belet,in vryheyt dy
Aen Godf-dienft te verfaden :

Soo ftaet dan noch d'onvryheyd vry
Door 't manlijck tjuaeds verfmaden.

Die 's Goeds gevolg (kruys,fchaed',en Icyd)

Sich tr ooft in alle faken,

Geen uyterlijck' onvryicheyt

Kan hem yets onvry maken.
EenWijfe neemt hetna de tijd.

ke we- gen.

Gunt God de riiymt; die bruyekt hy :

Is 't harder uur; foo lijd, foo ftrijd,

Soo kruypt, foo fchuylt, foo duyekt hy.

5. 't Heeftal zyn reden (laerflch 't heit

Aen dit of dat niet veften)

Waer-om 'taldus gehengetwerd.

Den Goe'en is 't al ten beften.

6. Benautheyd is des Deugdes roem :

Sy kand'er tegen grocyen.

Y A1
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Al ftaet den doorn ronds-om de bloenv
Noch kan fy luftig bloeyen.

7, Sy woid geprangt,dan doch met een

Bewaert voord'heete Sonne,
Die haer, (rond fy in ruymt alleen,

Licht fou verdorren konnen.
8. Door 't lang onthouden van de ruymt.

- Ia felfs de hoop' te mifien,

Wort dick-maels Gods Gemeyntgefchuymt
Van vele argerniffen

:

9. Van fchijn-en waen-heylige lie'n,

Die by 't getal fich vinden ;

Van die op Eer en Staten fien j

Van enckel-aerdfch-gefinde :

10.Van die fich geven by defchaer.
Doch na haer oog-wit loopen,

En dick met alle-mans gevaer
Haer Grootheyd willen koopen :

Ji.Van die men ofnieus-gierichevdi

Tweede Deet
Of't fien op Vriend' en magen,

Ofeene domme viericheyd

Meeftna den hoop fierjagen :

1 i.Van die den Gods-dienft doen uytfleur,

Uytfpijt, en uytparthijfchap

:

Van al die anders hebben veur

Dan deugd' en 's Hemels blij fehap
;

ij.Hoe nauwer prang enfwaerderkruys

Op 't Gods-dienfts plegen ftaen fal

Hoe meerder fuyv'ringin Godshuys
Van 't nutte-ioofe waen-tal.

14. Een groot' en water-loofe wolck
Verdwijnt doch al ten leften.

In viyhevd krijgt men 't groot/ie vo'ck,

Maer felden 'talder-befte.

1 ").Op-rechte Deugd' isongemeyn ;

Een feldfaem ding, Godvreelen:
Als 't God wil,beter kleyn en ïeyti

Dan groot en fnood te wefen.

S ANC:

_ . J 4. . ±_: JLax,
£__L__X_C_J_ . a.^I_y_

Ier uuTche.n-.fogy lijden moet, En menig quaetgedoo-

mm
gen.Geen quaed fo quaed of

't heeft
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't heeft fijngoet, In ware wijfheyts

Het lijden dat uyt-wendig raeckr,

Maeckt geen goed menfch ramp-falig.

't Is d'onwil die ellendig maeckt,

Door Iuften,fot en dwalig.

In 's Winters harde koudigheyd

Kan m' oock al nut berinnen :

De warmt te wijd vati 't hertverfpreyd,

Gaet des te meer na binnen.

De ramp, die ons hier weder-vaert

,

Door 't Aerdfch gemacks onthalen,

Drijft dick den geelt nabinnen-waert

Die al te wijt ging dwalen:

Geeft menig menfch hem felven we'er»

En doet hem naerftig letten

Öm uyt den rechten ftieeck niet meer
Söo wijd fijn loop tefetten.

Wanneer de moeder 't lieve kind

VVil van de borften weeren, >

Met roed,of 'tbitterft dat-fevind,

Sal fy de fpeen befmeeren.

Als God ons om een Hemelfch-Soet

Het Aerdfch wil doen verfaken,

Konithy ons door des Lijdens-roet

Het fchijn-foet tegen maken.

Al word fchoon ïfa'c uyt-geleyd

oo-

(Soo'tfchijnt) ter offerhande j

Al ftaet d'Altaer en 't hout bereyd
Om t'offer te verbranden :

9. God even-wel en heeft niet voor
Van 't leven hem t'ontvremen,

Maer van fijns Knechts geloof hierdoor
Een wiffe proef te nemen.

ro.Ifa'c ven ijft als uvt den doodt,
De Ram alleen moet fterven :

Het lijden doet den Geelt geen noodt,

Qua'e Luft moet Hechts verderven.

I i.Al zwiert 't Kompas fchoon giiis en heen 5

Of baren 'tfchip aldecken :

DeNaeld, geltreken aen Zeyl-fteen,

Sal ftaëgh ten Noorden ftrccken.

I I .Offchoon de vrqamé fwei ven moet.
En kruys op kruys verwachten

:

Na reyne Deucht en 't eeuwig goet
Staen ftadig zyn gedachten.

i3.Daeris eenvloedtdie onder d'aerdt

Dwers door de zee komt zijgen,

Doch fonder ft is verwond'renswaerdt)
Yet zouts aen fich te krijgen.

14.Een Chrüten , dwers door wederfpoedt.
Van Godt hem opgezonden,
Y 2 Om?
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Omringtmet quaedt.blijft even goet

En onbefmet van fonden.

iy.Een albedreven Konftenaer

Blijft fteedts zyns Konfts bewijfer:

Ontbreeckt hem goudt of dierbaer'waer,

Hy werckt in loodt ofyzer.

16.Een vrome, als 't hem tegen gaet

Hoeft niet van 't goedt te wij eken :

Soo wel in flecht' als beter ltaet,

Kan hy zyn Deucht doen blijcken.

17.Ia foo gereeder als het is

In Hout dan Goudt te fnijden,

Soo lichter is 't in kommernis
Dan ruymheydr, zond' te mijden

:

1 S . Soo veyl ighlij cker kanmen gaen

Den wegh na 't Godlijck leven.

Dat dickwils 't meeice fchijnt te fcha'en

Kan 't grootfte voordeel geven.

19.Een Chnllen is> niet alshet glas,

Dat licht'lijck raeckt in itucken

;

Of als het al-fatfoenig was,
Dat-fteedts fich laetherdrucken 3

2o.Maer als den Diamanten ring,

Die, en vry is van breken.

En in een yder druckba-er ding
Laet fijn fatfoen en teecken.

2i.Datbuyten is, dat moet nahem j

Niethy na 'tgeen is buyten.

Die d'oore fcherp heeft na Gods frem
Laet nergens door fich fhiyten.

12. ! die 't voor eere achten kan

Tweede Deel.

.

En voor een groote vreuchde 5

Wannéér hem Chrifti kruys komt a'n,

Raeckt licht ter hoogfter Deuchde,
23.Hoe fwaerder lijden Godufendt

Hoe meer hy kondt wil maken
Datghy of«'at befonders bent,

Ofwel toe kon.it geraken.

24.Hoe meer de Zondt-vloedt watt, hoe d'Arck
Sich hooger moet verheffen :

Te hooger roem heeft Godes Kerck
Hoe naer meer ramps komt treffen.

2f.Sijtghy een Ipfeph: 't is niet vreemt,

» Hoe feer gh' op 't Deuchden padt zijr,

Datm' u en eer en ampt beneemt
En vanck'Jijck in een gat fmijt.

26.Sijt ghy een David : licht krijgt ghy
Dat Saul al fijn dagen

U houdt in kruys en Iwervery,

En nooyt ruit van na-jagen.

27-Sijtghy een Paulus : fietof'tdy

Daerom te (achter gaen fel.

Licht krijgt gy d'Engel Satan by,

Die u met vuylren llaen fal.

2S.Sijt ghy fijn Goudt: 't kan u niet fcha'en

Al wordt gh' in 't vuer bedoven
Omfevenwerven uyt te llaen

De hit van 's Goudtfmidts oven.

2<j.Die Godes goede wil verftaet,

En fich in 'tlaeg wil geven,

Hy leyt op aerden, 't zy hoe 't gaet,

Een rnüi2h luftigh leven.

J0.H7
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30.H7 flacht d'ervaren Muficijrr,

Died'oorvreugt niet wil fchenden :

Breeckt hem een fnaer,'t en geeft geen pijn,

Hy fingt het liedt ten enden.

3 ï.Moet hy een moyelijcke rol

In 's weielts toon-fpel fpelen :

Een hert van Godt en Deuchdevol
Kan 't quaedt niet licht vervelen.

3 1. ' die maer trouwlijck Godt betrouwt I

(Sijn Goedtheydt kan 't foo voegen ! )
Dat hy aen aeitfch gemack onthout,

Vergeldt hy door genoegen.

33.S00 hem de fmaedf van menigh menfch
Wtwendigh komtbeftrijden :

Diewilligh lijdt, geniet zijn wenfch,
Trots alle die 't, benijden.

,^4.De fmader lijdt geen grooter fmaeda

In 't diepfrevari fijn finnen,

Dan dat hy 't hert van dien hy haet

Niet mede kan verwinnen.

3 5. Daer 'tbolwerck van gcduldïcheyt

Steeds leyt voor 's vyands oogen,

Hy merckr in 't eynt.al i
r

. *t hem leyt

Defothevtvan fiinpoogen.

37.Dwang-werck verdient geen lof :6 neen !

De Vroom' in Iijdens ure,

Valt willig en van felfs daer heen

Daer God en 't Lor hem (luren.

37.'tCnlijdfaem hert(dp.oirviaJfchbefluyt)

Wil leet met leet wech drijven :

Een lijdfaem menfch rre! aeckter uyt

Door willig in te blij ven.

38.O Lijdfaemheyt volmacckte Deugd
En band van alle Deugden,

Die u maer heeft,knn fheg in vreugd

't Gcperite he: t verjongden.

39.O wjiilchclijckewcnfch'lijckhevt,

Daer 't hert in Codsgehengen
Sich r'ufr, en boven menfch'lijckheyt

Denefwacken menfch ï^tvbjengen !

->';,—<"

Sang: Forfters Droom. <&f: ÏPhösims is

.

Aeck, fnijn fnarsn, een geklanck, Dat de finnen kan yervreugden : Sing, mijn keel,

'Ï5
een

nieu
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OOTMOEDIGHEYTS LOF.

Wiefal die groote Deugt; Ootmoedighéyt vol-roemen ?

Den Schrijver van dit Boeck, heeft veel daer toegedaen,
En toont, als in een HofF, veel fchoone Ootmoets Bloemen,
Siet oock wat Teecken-konft

3
hier Konftelijck wijft aen.
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nieu gefanck,Van een Deugd de fchoonfl' dei Deugden \Van een Deugd die Ootmoet biet, Daei men

~£

#*=fc±:
't voor-beeld klaer van fier, In hem dief' ons gebied.

a. Hem,die, nu der Heeren Heer,

. Diep in ootmoet ne'-er-geitegen,

Heeft der eeren hoogde eer

Door vernedering ver k regen

.

'Al wie, fat van aerdfche min,

't Heoielfch foeckt met hert en fin,

Moet delen weg oock in.

3. Door Ootmoet en Ned'richeyt

Word de hooghfte Hoogt' gevonden :

('t Hert door hooghevdts luft verjeytj

Blijft hier vad om laeg gebonden.)

Hoe de leeder diehoog gaet.

Lager inde Aerde ftaet,

Hoe minder datf ' om-flaet.

4. Ootmoet leyt niet, in, het lijf

Met onnoodich quaed te quellen,

Noch in 't waen-heylig bedrijf

Daer veel menfchen Deugd' in Hellen.

Deugd hangt nietaen 's menfchen breyn :

Maer Gods heylig Woord alleyn,

Is Leers en Deugds-Fonteyn.

f. 't Is oock d'Ootmoet nret die geld,

Dat men (om in fond te blijven')

Sich, als rechts, ootmoedig lcelt,

Enfoo fondig gaetbefchrijven

Of menitaeg moeftzyn in fond.

Dit 's geen Deugd, maer leugen^vond,

OP Ootmoets fchijn gegrond.

£. Ootmoet leyt gants niet in fchijn,

Oock niet heel in flechte kleeden :

Uvt het hert, daerf' in moet zij n,

Moet-fe dralen door de Zeden.

Schijn-deugd krijgt wëVt lijftot haer3 ]

Maer Deugd, lijf en ziel tega'er j

In'thert, en openbaar.

'S A.\e;
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s k n c- : 2!.s op 't Uüci-gaenDc.

1 1.

Ai e Ootraoer (: chebaer: Door lijn ielrs en iijn Staats kennis) In die 's men-

7^ |

—

j 'T. ' TT].,' ;

fcken tong bewaart , Voor des Xaefïcns hoon en ichennis. Die ii;n vorig doen wc] we;: , Heeft fijn

mm
g—»—

~L

mond niet licht ghcreedt to: yetnandts fchand of 'eet

T=T-ft:

pwi.

2. 't Ghriften hert, door Ootmoets geett

Sterck verandert en gedreven,

Wetend' hoe 't felis is geweeft,

Wil oock al-t;jd gfcètn vergeven :

Komt tot wrake noch vonnis,

Deckt al wat te deeken is,

£n fiet veel feylen mis.

3

.

Ootmoet doet Je menfeh dieP heeft,

Boven Ech. een ander achten.

'tHe

Voed geen ni:dige gedachten ;

Gunt een a'erweitgeefl het miG ;

Doe: op '* naellens raem geen lill

;

Maeckt onvre'e nochtc cwÜL
4. Ootmoet, .Moeder en oorfaeck

Van 's gemoeds bedaerdeiichthe. r,

\.' sei : verbolgenmèyd en wraeck.

Toorn, gekijf, en onbedachrheyj.

D.-- door God* Gce_: onde.-rich:,

Kleyc is i.-.iijn fe!6 gelicht.



Acht alle ong'lijck licht.

j. Ootmoet, Sufter van de Liefd,

Doetinvriend'lijckheyd verkeeren :

Dat-fe elck dient en gerieft*

Is haer luft en ftaeg begeerem

Die hem felven kent te recht,

In fijn eygen oogen flecht,

Word geern eens yeders knecht.

6. Ootmoet, Voefter van Gedult,

Helpt het angftig murmureren

Als God 's Lijdens maet vervult)

Krachtig uyt het herte weeren.

Die recht kleyn is van gemoed,

Meynt in alle tegen (poed,

Dat hy 't noch heeft te goed.

7. Ootmoet, Mati cheyds Vriendin,

Weert forg-vuldicheyd en truien,

Als m', in 's lijfs behoeft, heeft min
Dan den eyfch is der naturen.

't Hert van Ootmoet wel door-ploegt,

Dat hem felfs niet veel toe-voegt,

Is oock met 't minft vernoegt.

8

.

Een op-recht Ootmoedich hert

Staet fijn God in all's gelaten :

Wei-kom vreugde;wei-kom fmert ;

Stichtehjcke Rijmen. 177

Wel-koni alle lot eo ftaten.

Die lich en den Sender kent,

Heeft fijn hert, 't zy wat hy fend.

Tot danc&baerheyd gewend.

9. Ootmoet ketjfter van gebreck

En van 't eygen-,onvermogen,

Neemt de Ziel den luft en treek

Om hier oyt te fluymer-oogen,

Doet de Ziel op fchilt-wacht ftaen,

Om noytdoor's vleefchs fchalcke pa'en

In fond te fijn verra'en.

10. Ootmoet, Toonder van armoed

In deGoddelijcke faken,

Maeckt datfich de inenfche fpoed

Om door bidden God te naken :

JJidden, 't welck uvt 't hert ontfpringr,

En,met fterek Geloofom-ringt,

By God met kracht door-dringt.

u. Ootmoet, Weckfter van de wil,

Doet in all's gehoorfaem wefen,

Laet in Deugde 't hert noyt ftil

:

Wantwaer Ootmoet is, is vreefenj

Waer vrees is, wort fcherp gelet

Nier op een maer alle wet

Die 's VVets voorftelder fet.

S A « c J



178 Tweede Deel,

Sang: Hijs og 'tüooj-gaenDe

in.

Enfchewilt ghy feket gaen ( Godes Geeft waerfchout u trou'lijck 't Laglie lieft

-::h^----T-r-^-^f:-T-t-^t-^^-|=
-^-^-r

<

^-—:±±::±^
-3L-„_T___ _^ ~ ___ __E.

en neemt God acn;Dut hoog is , is voor hem grou'lïjck) Wilt gy naerhetfa- lig Land : Maeckt u

lelfs in allen ftind, Kleyn onder Go- -des

Smal is 't pad, eng is de poort
('t Sijn Gods reden die 't betuvgen)

Welcks in-gang ren leven- hoort:

Wieder door wil moet fich burgen ;

Aerdfchegrootheyt moet ómveerj
Aerdfche hoogte moe: ter ne'er :

Die wel hoopt, hoopt niet eer.

.
• Ootmoet is een vrucht en fpruvt
Van Gods Geeft, die Deugd doet groeyen,

En fond dn;ft ter herte'n uyt

:

handt.

Van Gods Soort komt hy afvloeyen.

Die dien mift, 't zy wat hy doe,

Maeckt vergeefs hem felven moe

:

Gods Sccn konithy niet toe.

4. Sahg menfeh, die dit Iuweel,

Die deesPeerle hebt verkregen :

't Geen gy hebt is groot en veel .*

Aen 't wel houden is gelegen.

Maer die 't niet hebt: ftat'erna

Schut u fcha' : Dierfietkomtdia.

Licht
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3.17.

Licht komt hy wel te fpa*.

^ Voor 's gemöeds bedriegery

Moet g'u felfs roor al vermanen :

d'Alder- foute hoovaerdy

Is, hem fclfs ootmoedig wanen :

Wanen, als men 't noch niet is.

Mijd dees herten duyfternis j

Meync niet, ofhebt eerft wis.

Die daer fiet door Wanens glas,

En valt meynt, hy heb bekomen,
Ai beyd niet, blijft die hy was

;

Paeyt hier tufïchen 'thert met droomen j

En, door eygen-liefde fot.

Stelt iich tot fijn feifs Af-God,
En diebetfien, totfpot.

. d'Eerfte ti ap des waer' Ootmoets,

Is Ootmoet en diep verne'eren :

Van God, Gevei alles goeds,

Moet m', in Ootmoet, kracht begeeren.

Door Gebed vangcf' aen ; krijgt fchoot j

Komt tot haer vol-komen groot',

En blijft tot in der dood.

Voor eenjongc Dochter M. G. in hitre langdurige en

ftpareSieck-qutile.

Sang: Fortuyn' heks pourqüoy.

*©f:
Mijn droefheyt moet ick &c.

TEn is niet alle—tijd van vreugde, dat men fingt

:

Ick fing, hoewel met pijn,fmert en ellend om-ringt.

Stichtelijcke Rijmen.

By menfchen fchijnt geen hulp

*79
waer fal ick henen

gaeu?
Tot hem, daer vreugd' en pijn en alles komt van dacn

. Ach ! God, die alie doen en lijden klaeraen-fchout

!

Die my, op 't fchoonft' derleugd, in 'ttranen-leger
houd

:

Siet op my,uwgefchep, dat onder d'harde tucht
Van uwe ftrenge hand veel laren heeft gefucht.
Siet op my, u Dienerfz', welck gy met droefheyt fptjft,

Die nochtans, mids in diück u dickmaels eert en prijft,

En ang'ftjg in haer geelt, geen ding' lbo feer beklaegc
Dan dat fy 't pack al-tijd niet evenJuftig di aegt.

4. Hart-dnngend'is de pöadjdoor-dringéd' mijne fmert.
De Geeii, met 't Lijf te 1'y'y beangltigtTen benert

:

Ach Vader! (mach het fijn) gunt dat dees quale vlier

Dan doch de Mijne niet, maer.fwe wil gefchic.

5. Ick geeftfty onder u, al valt het ovcr-bang :

U Wijiheyd weet waer-om; u Goedheyt fchickt hoc

:
hnSi

U Goddelijcke wil en kan niet zijn dan goed :

't Is wel, GoedheydsTfianteyn, 't is wel al wat gy doet.

6. Is't uwe goede wil, dat ick noch langer ly',

En van des Wei eksvuyl gantS/klaer gcloutert zy,

Gelöutèrt, door het-*u*&NiSSftici en tcgen-fpoed :

't Is wel, Goedheyts-Fonteyn, 't is wel al wat gy doet.

.7. Ofis 't, op dat g' in my een proeve nemen meugt
Van mijn geloof, gedult,en vaftheyt in de Deugd,
En daer-om my begiet met droefheyts overvloed :

't Is wel, Goedheyts-Fonteyn, 't is wel al wat gy doet.

8. Ofwilt gy dat ick ftaeg in defen ftand fal zijn.

Om dat ick, in mijn leet en ongemeene pijn,

Z z Van



i8o Tweede Deel

CHRISTELIICKE GELATENHEYT,

Dat is Gelatenheyt, datmJ
in fulck pijnlijck wefen 3

Bid ! Heere, foo gy wilt, fo kont ghy my genefenj

Dat is Gelatenheyt, oock allerley ellendtj

Voor liefte nemen, fob 't ons Godt Almachtig fendt.
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Van Ellend en Gedult een fpiegel wefen moet :

't Is wel , Goedheyts-Fonreyn, 't is wel al wat gy doet.

9. Ofis'er yet, o God ! (u bet dan my bekent)

Waer-om gy hengen wilt dat ick in dees ellend

Totaen mijnend falfijn: 't is fwaer voor vleefch en

bloed.

Nochtans, Goedheyts-Fonteyn, 't is wel al wat gy doet.

'lo.Mijn God, ick bid niet meer dat gy van ramp ontflaet,

Alleen bid ick dat niy uw'hulpenietverlaet:

Wat fchaed een harden floot , wat deert een feilen flag,

Als 't hert van binnen heeft daer 't fichaenhoudê mag.
1 i.Uw's Geeftes by-ftant is 't die ick alleen begeer,

Op dat ick tegen u noyt fondig murmureer,
'k Wil willen wat gy wilt: maeckdat des willens wil,

Vol-komen in mijn hert, noyt van de u verfchil.

'lï.Of fchoon het Liehaem dan, doorfmerte die het lijd

Maeckt dat de ooge ©aent , d'Borft fucht, de keele krijt,

De Geeft nochtans; getrooft, getroofb door u gena'e

En 't felfchap van dijn Geeft, keert alle zielen-fcha'e,

13.Nu ruft, mijn Ziel, in God,u God,die foo goed is

5

Die niet dan goed kan zijn; Die uwe droeffenis

Ofwiff'lijck enden fal, offend hy noyt een end,

Tien-dubbelt reden heeft, waer-om hy 't niet en fend.

<©ftoan

Tweederley heerfchen.

Am

ö (©tuljectöe J>taat-bennnDcr!6(.

Sang:
Oflaep, ofoeten llaep.

<©f: ,

Heyl-gierig menfch Sec. Pag.i.

I. *
'

HOogheyts-minnaer, die 't acht voor lij'en

Berooft te zijn van heerfchappyc ;

Wiens hert den ouden Staet,

In hoop na gaet

:

Laet u lult foo veer,

Na een vluchtig' eer,,

Laet u luft foo veer niet loopen :

't Beft is na by, en llaet noch opep.
i; Ick weet een Staat, die wis en vaft is,

Wiens laft niet fwaer en fonder laft is 5

Daer niémands wil ofwét
U oyt van fet j

*

Waer by alle hoogt'

Die gy dencken moogb
Waerby alle hoogt' op Aeiden,

Hel-laegis, van geendei waerden.

5. Dees Staat,foo waert en uvt-gelefen,

Z 1 Belbet
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'tSWAERD IN SIIN PLAETSE.

Had Petra?, fijn ghemoed in dwangÈuk

Och neen; hy ging fijn ouden gangh.

Wat was hierop fijns Meefters beede ?

Hou Petre ! 't Swaerd moet in fijn Schecdc.



Beftact in Waerlijck dat re weferT

't Wekk menig waenhjck roemt,

En fich me'e noemt j

Waer jan elck den fchijn

Sich genoeg laet zijn:

Waer van elck den fchij n wil dragen,

Maer 't ware wefen niet bejagen.

4. Die Chriften met mond, hert, en daed is.

Die is 't alleen die in dc.es Staet is.

Ofhvfchoon, hier veracht,

Eefchimpt, belacht,

Voor den waen-wijs,fot,

Arm, gering, en bot

;

Voor den waen-wijs, fot moet lijeken :

Waarheyd fal beter vonnis ftrijeken.

j. Een C hriften, die, recht weder-boren,

't Aerdfch heeft verfaeckt, 't Hemelfch verkoren,
]

Die is (en niemand meer)

Vol-komen Heer :

Die is Heer van 't geen

Waer van veder een,

Waervan veder een is flave,

Hoe groot van heerfchappy en have.

t. Den Chriften, door fijns felfs verwinnen

Nu Heer en Meefter van fijn finnen 5

Houd alles ne'cr-gevelt

En in gewelt

Wat op Aerd' onruft,

Smert en tegen-lult,

VVat op Aerd' onruft in-voeren

En 'smenfcheniielekan ontroeren.

Stichtelijcke Rijmen. 183

7. Geen aerdfche hoop pijnt door verlangen.

Geen aerdfche vrees en maeckt hem bange.

'tZy hoe 't hier woelt en ïaeft,

Hy, onverbaeft,

Met fijn Schat te vre'en,

Treed al moedig heen

:

Met fijn Schat te vre'en, is Koning
In fijnder Zielen ruvme wooning.

3 . Daer heeft en draegt h y fteeds den Scepter >

Niets tegen fijnen wil en repter.

Haet, tooren, trots, en fpijd.

Wreeck-fucht en nijd,

Met al wat'er neygt,

(En ziel-fmertedreygt)

Met al wat'er neygt tot tonden,

Leyt krachte-loos, en als gebonden.

9. Gods VVoord,dat Lcers en VVaerheyts-Son is,

Dat fpreeckt en wijft daer alle vonnis j

Gehoorfaemheyd voert uyt

't Geen 'thertbefluyt j

Vrees en liefde Gods
Zijn Leers en Gebod s,

Zijn Leers en Gebodsbetrachters,

En voor de Ziel gelijck deur-wachters,

io. Waer blijft gy nu vermaerde Helden
Die Monfters en Tvrannen velden,

Maer 't Monder noyt verfloegt,

Dat gy felfs droegt

;

En vanTyranny
. Noyt in 't hert waert vry 5

En van Tyranny der iyften
&(
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U door begeerten liet ontraden.

i-r.'tGeen gy niet kond, hoe hooch uyt-fteeckent,

Dat kanoeen menfch, geen menfch gereeckcnt i

Die hier in laegheyd leeft.

Geen faem en heeft.

Schild noch Swaerd gebruyekt,

In veifmaethevt duyekt

:

Schild noch Svvaerd gebruyekt uyt-wendig :

Na 't oog, ramp-falig en ellendig.

i i. Sijn oogen walgen van 't geringe,

En fien nau eens op aerdfche dingen

:

Haer wijfheyt is hem' geck ;

Haer Schoonhevt,dreck

,

Roock acht hy haer goed i

Wind, alhacr hoog-moed

;

Litterüevt.haerfoeticheden j

Öni uit, al haer gewaende vrede.

j 3 .Een Chriften ( ö ! hoog-waerdeeere !

)

li Heer van aller Heeren Heere :

Heer van bcgeerlijckheyt.

Die 't al vei leyt

:

Heer van dwafen wil,

Oorfaeckvan gefchii,

Oorfaeck van gefchii en onluft

En al des Werelts ramp en onruft.

14.O fchoonc Kroon ! waer op noch fchoondei'

Gegeven word van 's Deugds Beloonder

:

Van God, die hem, die 't al

Verwinnen lal,

In oniterft'lijckheyd,

'tRijck, voor hem bereyd^v.

Tweede Deel,

't Rijck, voor hem berèyd, fal fchincken,

En eeuwig als de Son doenblincken.

1 y.Sulck Heer, die dees Kroon heeft in d'oogen,

Hoe kan, hoe wil, hoe fal die poogen
Na een verganckelijck

Gewelt of Rijck ?

Waer toe Staat of Sweerd,

Die los van begeert',

Nietbehoeftin d'Eerd te vroeren,
En heel de Werelr treed met Voeten ?

ió.Ditishet Een, alleen vannooden ;

Hier na te ftaen heeft God geboden.

Dees hooge Heerfchappy,

Dees Monarchyi
Daer kontgy nochaen,

Door het recht in-flacn

En gedHrig gaen der paden,

Geweien in 't Woord van Genaden:

1 7.Van 't fchijn-hoog heeft u God geftooten,

Om u door kleynheyd te vergrooten,

Vergrooten met dees groott',

Die na de dood,
Na de dood noch blijft,

En in ruft beklijft

:

Na de dood noch blijft beftendig.

Niet foeter, dan Wel, en On-endig.
ïS.Godmaccktu 't pad ten Leven, gladder:

Op gladde paden loopt men radder.

Nu kont gv, wilt gy maer :

Waer toeft gy naer ?

Nu g* in 'tlagehent,

&

Daelt



Stichtelijcke Rijmen. ai
Baelt al voor ten end

r

:

Nu g' in 't lage bent getogen,

Wijckt, wijckt met lijfen ziel van 't Hooge.

i9.God die d'Af-Goden afwil houwen,

En in u hert fi j n Tempel bouwen,

Doet u Staats lofTen Hand

,

Eers fnelle fchand,
• Schijn-goeds haeftig vlien

Klaer met oogen fien :

Schijn-goeds haeftig vlien bevinden

Op hoop of gy een Beter minden.

ao.Een Beter : met met wanck'le linnen,

Die 't Aerdfch en 't Hemelfch teflens minnen ;

Niet met een dubbelt hert,

't Welck, hier verwert,

Na des lijfswel-vaert,

Door geweld enfwaerd,

Na des lijft wei-vaert wil loopen,

En noch op 't Eeuwig medehoptn.
2 i.Maer met een hert, 't welck, klaer en fuvver,

Niet hengt dat gy (als kruys af-fchuyver)

Wan God 'wil datgy lijd,

Bijt die u bijt;

't Quade weder-ftaet ;

We'er-flaet die u llaet

:

't Quade weder~ftaet door 't quade 5

Schut fchade met een anders fchade.

az.Maer meteen hert, 't welck, in-genomen
Met Liefd' op 't geen dat Na fal komen.

Door waarheyd vry gemaeckt,
't Aerdfch heel verfaeckt.

En, in God verneugt,

Niet en foeckt dan Deugd :

En, in God verneugt ten vollen,

De Werelt haren rol laet rollen.

ij.Verbretckt in 't hert al'tdwaes getimmer.

Zotzi
;
ii, is quaedifot blijven, llimmer.

De nacht is heen gegaen,

De dag komt aen.

Blijft Joch aen de Aerd
(S'is geen licvcns waerd)

Blijft doch aen de Aerd niet hangen.

God jaegt u Ziele : laet-fc vangen.

24.Neemt niet al mochtf' uwe'er gebeuren.

Houd ruft : mijd ftof van meer te treuren.

Voor al foo me; ckt en let

Scherp op de Wet,
Die op 'rnieu verbond,

Door Gods Soon, gegrond,

Plaets in heit en mond moet vinden,

En nu alleen de Ziel kan binden.

2 5.Al nieu, al nieu, 't Oud is veiftreken.

Geen Mofes heeft nu meer te fpreken :

Sijn heel' Wet die hy gaf

Is dood en af.

Sint de Sonnefcheen,

Moeft de fchaduw' heen :

Sint de Sonne fcheen foo helder.

Gods Soon alleen nu Wetten-ftelder.

i6.Des Vyands Zaet (hetvolck derboofheyds

De plegers van quaed en Godloofheyd)
Laet nu Gods Wet niet toe

A a
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13- 3 :>.

Dac



Dat menfch uyt-roe'

:

Als de endiging

Komt van alle ding,

Saldeer fuyvering gefchieden,

Die God fijn Eng'ien fa! gebieden.

17.Is noytde Aerd vry van d'onvrome :

God fal wel d'een door d'ander toornen ï

Die God, die felfs oock 't quaed
Dathytoe-laet,

Schickt,be(tuert aen-fchout.

En in palen houd :

Schickt,beftuert,aen-fchouwt fijn handen

Bereycken alle hert' en landen.

28.Al wat in machtin hoogt' geftelt is,

Al wat in uyt-fteck en gewelt is,

Hoe quaed ofGodde-loos,

Verkeert en boos :

't Is (wanneert'eris)

Door Godts hengeras:

Tweede Deel.

\ 't Is (wanneerter is ) al-famen

Van God, die wil men fal't g'hoorfamen,

»9. Die licht uyt duyltei nis kan trecken,

Kan alle quaed tot goed doen ftrecken.

Geen Vorlt of Heer altoos,

Hoe deugde-loos,

Ofhyfoeckt noch me'e
(In ruft, ftilt', en vre'e)

Ofhy foeckr noch me'e te fchaffen

Den goeden, loon ; den quaden, ftraffen.

30. Laet God de wer'lt door wer'lt regeeren.

Die God felfs heeft], wie kan hem deeren ?

Geen quaed, als hy ons ftut,

Of 't word te nut.

Ofkomt ons we'er-fpoed,

In v e: lies van goed,
Leven, li; f, en bloed te voren :

Die God hout, heeft niet veel verloren.

Sang: 28fë og 'ttoooj-gaeuöe.

Icht kan u 't Vleefch veel uyt-vlucht dich- ten : Maer laet Gods lichtflechts tegen-lichten.

Al



Stichtelijcke Rijmen.

Al 't leven , ftaet en lot , Leer en gebod Van Gods waei de Soon, (Ons op-recht Patroon) Van

Gods waerde Soon, geeft klaerheyd, En roept luyt uyt

i. Mercktop fijn Woo'd, 't Woord d:r genaden.

Laet los : fchelt qiujr: vergeeft mil-daden..

Verwijft niet; dat u niet

Soo me'egefchied.

So als gy uyt-tnect,

Staet Gods hand gereet,

Staet Gods hand gereet t'm-meten,

Laet Chriftus in fijn Woord ons weten.

j. Sijn vyand leai t hy overwinnen ;

Niet door gewelt, raaer door beminnen.

Gods gantfche Wapening,,

Schild, Helmen Kling,

Met al wat'er voort

Tot ons Krijg behoort,

Kan men in fijn Woord klaer lefen,

Niet Aerdfch, maer Geeftelijck te wefert,

Sijn kompft en was niet om verderven,

Maer om behoud'nis te doen erven.

Noytwraeck ofvonnisquam

1»M

*

voordele waarhevd.

Van 't wee; -loos Lam.
Of hy fchoon getergr,

En d?er toe geve; gt,

Ofhy fchoon getergt wel konde.;
Noythad hy fulcks in hert ofmonde.
Een Voor beeld heeft hy ons gelaten.

Waer in > In willig 't kruys t'aen-vaten j

In lijden 1'onder fcnuld ;

In fterek geduld

;

Inwraeck en oo;deel

. Aen fijn God geheel,

Aen fijn God geheel en eygen,.
En, doen hy leed, niet eens te dreygen.
Een Heer, een Leer, een Naem, een Leven
Word allen Chiift'nen toe-gefchreven.

't Woord treft haer al gelijck ;

Dat m*in GodsRijck
Door vervolg en fmaed,

En uytwendig quaed,
A a a
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Daor vervolg en fmaed moet raken:

Wie durfde weg noch anders maken?

7. De Leerling (feyt ons Ziel-bekeerder)

En is niet boven fijnen Leerder 5

De Dienacr oock niet meer
Dan fijnen Heer.

Lijd de Knecht gequel

:

't Moet hem foet en wel,

't Moet hem foet en wel gevallen,

'Sijn Heer gelijck te zijn-in allen.

8. Deboofe Werekkan niet laten

'tGeen haerfooong'lijckis te haten.

Die foo met daed 'als woord
Haer .ruft verftoort,

En de duyfternis

« Acht voor 'tgeen-fe is :

En de duyfternis durft fchouwen,

De duyfternis fal hem vérfpouwen,

9. Een Chriften is tot kruys geboren j

Een Chriften is tot kruys verkoren

V Is God , die 't foobegeert
En ordineert

:

't Beeld fijns Soons wil hy
Dat gedragen zy,

Dat gedragen zy in fmaedheyd
Van al die hy tot beter ftaet ley d.

10.Vergeefs foeckt dan 't vernuft uyt-wegen :

Het kmys,het krüys moet zijn gediegcn,
-Gedregen : niet wanneer
Uw' tegen-wéer

Nu geen fchut meer geeft.

Tweede Deel.

En geen nut meer heeftf

Nu geen fchut meer geeft in 't quadc,

Om dan gedwongen 't Kruys te laden

:

ii.Nietjuyft alleen in fulcke tijden

Als niemands Swaerd voor u wilftrijden,

, . Of. foo 't al ftrijd en flaet,

Nochtans niet baet,

En gy 't lijden moet,

('t Zy oock watgy doet)

En gy 't lijden moet gedogen :

Noemt gy dit Kruys, gy zijt bedrogen;
1 z.'t Is kruys, maer niet van God verkofen ;

't Is krüys, maer oock gemeyn den boofen;

't Is kruys, maer 't welck dien 't naeckt

Geen Chriften maeckt

:

:
t God-behaeglijck kruys,

('Als 't de Heer fendt t'huys)

't God-behaeglijck kruys der vromen.

Word willig, willig op-genomen.

13 .Word op-genomen, als men 't lijden,

In-dien men wou',wel kan ontglijden,

't Zy door de tegen-ftand

Vanweldig' hand,

Of door van vroomheyd
Die ons God voor-leydi

Ofdoor van vroomheyd te deynfen,

En met de Wer'lt te doen ofveynfen.

1 4-SuIck lijden doet ten Hemel raken.

Sooleed de Heer, wel-lijdens Baken

:

Doe hy> in Gods geftalt,

En aïs bewak

s.

M«t
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Met macht boven macht,

Alletegen-kracht,

Alle tegen-kracht kon ftorten,

Ging hy fijn kruys gewillig fchortem
:

ï J . Doe hy door fijns gebeds op-ftijgen,

Hadhy gewilt.te hulp kon krijgen

Veel duvfent Hemel-Bo'on

f Uyt ' s Vaders throon

;

Wat heeft hy gedaen ?

Niet met quaed we'er-ftaen.

Wat heeft hy gedaen ? Geleden.

En ons in lijden voor-geftreden.

itf.Laet ware re'en nu 'the. t eens vragen :

Wie kan fulck Kruysen 't Swaert faem dragen?

't Swaerd trotft.en port tot ftnjd,

't Kruys duyekt en lijd

;

't Swaerd bedierit het vleyfch,

't Kruys beneemt fijn eyfch ;

't Swaerd bedient het vleekh in kiften,

't Kruys neemt gemack en aerdfche rufle.

1 7- Wie kander Vier met Water mengen ?

Den Hemel aen de aerde brengen ?

Wat deel heeft 's vleefchs bol-werck
Met ChriftiKerck,

.Dieop 't fchoonfte groeyt,

En vrucht-baerlijckit bloeyt,

Die op 't fchoonfte groeyt in nooden,
Enjagen,bannen, vangen, dooden?

18 .Geens waren Chriftens hert of oogen,
Die oyt na d'Aeid of 't aerdfche vlogen :

't Is beter dat hy wacht;

l«?Stichtelijcke Rijmen.

Dat hy betracht ;

Daer fijn hert aen-hangt;

Daerhy na verlangt ;

Daer fijn hert aen-hangt geheelijck j

Op-rechte liefd' is onverdeelijck.

i^-'t [s Hemelfch daer hy na moet trachten^

't Is Hemelfch daer hy op moet wachten;

Hoog en groot is fijn loon,

Doch in Gods woon

:

Valt heeft hy hier niet

Van al wat menfiet

;

Vaft heeft hy hier niet ; fijn fegen

Op Aerd, word in vervolg verkregen.

:o.Oiii 't pad na 't Noodig Een te treden,

Hoeft hy geen aerdfche falicheden.

Gunt God w.cl-ftand of vre'c,

Hy neemt'et me'e :.

Dochbruyekt Swaerd ;noch dwang.
Om het Aerdfche lang,

Om het Aerdfche lang te houden,
't Aerdfch Canaan was voor den' Ouden.

. '.'t Schijnt wel met quaed, ja Gods begeeren,

Sijns naeftens quaed door quaed te weeren.

Maer waer is Leer, of VVet

»

Wenfch, ofgebed;
Toe-feg' ofbelooft',
Die 't eyfcht, ofoorlooft

;

Toe-feg' of belooft'befchreveri,

En in Gods Nieu Verbond gegeven ?

'12, Hoe draegt hy 't Swaerd voor fick of and'rcn,
Die 't kruys-padt niet alleen felfs wand'reh
A a 3 Maer



J9$ Tweede Deel.

Maer and'i' oock op die baen
Moet leeren gaen ?

Wie is vry hier van ?

Geen, wanneer hy kan.

Wie is vry hier van ? Geen Zielen

Die Chriftum oyt voor Heere hiel'en.

»3 . Hoeft gy, om 't Hemelfch te bekloecken,

't Aerdfch niet voor u door 'tSwaerd te foecken

;

(Gelijck geen menfch behoeft

Die 't Hemelfch proeft)

Waer toe (o ! bedroch ! }

Voor een ander doch ?

Waartoe? (o! bedrog der finnen !)

Een Heyl-pad moeten wy all'inne.

24-Om dan 't Onnoodig te bejagen

Durft gy derquaden Zielen wagen.
Ach ! 't is te veer, te veer

Van Chrifti Leer ;

't Is te veer van 'rpad

Na Gods vreugden-ftad ;

't Is te veer van 't pad getreden.

Bedrieg u niet door fchijn van reden,

sy.Is ons hier levens tijd van nooden.
Om leven 't Leven ons geboden :

Ons leven tijdt en maet
Staet aen Gods raed.

Die elck oogen-blick
Voor de fond' heeft fchrick,

Die elck oogen-blick leeft heylig,

Hóe kout hy hier oock leeft, leeft veylig.

té.Van levenis geen wet gegeven.

Maer van wei-leven t'wijl wy leven.

Ons Lefz' is Godes Item,

't A'er ftaet aen hem,
Degeweldenaer.
En Swaerd-yveraer

De geweldenaer en ftrijder

Is niet meer feker dan de lijder.

17. 't Is waar, 't fchijnt wreed,voor wijfofkinderen

't Quaed niet door 't quade te veihind'ren.

Maer was God felfs dan wreed
Wanneer hy leed

Dat fijn Eenig Kind,

Soo van hem bemind,
Dat fijn eenig Kind moeft lijden

Met foo veel vrome t'allen tijden.

28 .Door liefde tot Gods Soon bewogen,
Heeft eei-tijds Simon 't Swaerd getogen:

En gaf de liefd' oyt recht

Om door gevecht
Vrienden Voor te ftaen,

Hy de'e wel daer aen :

Maer wat was 'tvermaen des Heeren?
'tSwaerd in fijn plaets te moeten keeren.

29.Wat was de re'en ? Om dat-fe alle

Die flaen met Swaerd, door Swaerd we'er yallca.

Wat noch : om dat wanneer
Door tegen-Weer

't Kruys wierd wech gedaen;
En door Swaerd en flaen,

En door Swaerd en flaen fou wijeken,

Gods Phrophety niet waer kon bliicken.

3o.VVat
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3«.Wdt Was het woord der Phrophetijen ?

Dat Chriftus wc! fou' moeten lij'en.

Maer 't felvedat Gods ftem

Eertijds van hem
Had gepropheteert,

Even 't felve leert,

Voor-feyt en begeert hy mede
Van alle fijne ware Leden.

3 1.Gods Liefd' is aller Liefde mate

:

God lieven, is, Gods wil niet laten j

Oock dan, als treek van bloed

Sterck in 't Gemoed,
Door de Ziele dringt

.

Eu inwendig wringt,

Door de Ziele dringt, en'therte

Door-fteeckt metover-g roote fmerte.

3 i.Doe Abraham fijn Soon wou' flachten,

Sturfdoe de Liefd' uyt fijn gedachten ?

Neen ; Door een hooger geeft

Weeck 't minft voor 't meeft;

Liefde tot fijn God
Sach maer op 't gebod

:

Liefde tot fijn God ( ö wonder !

)

Hiel' der naturen liefde onder.

3.GodsKruys, behalven eygen pijnen,

• Beftaet oock mee in 't leed der fijnen.

't Sy dan hoe 't komt, als 't koomt,
Wie 't dan foo fchroomc

Dat hy 't door gewelt

Yet ter lijden ftelt,

Dat hy 't door gewelt wil weeren

,

Volgt Chriftum nietin Kruys en Leeré.

34.Niet (fegt g') in mijn',maér 's naeftens fake,

Doe'k, ongeeyfcht, ftraf; niet uyt wrake,

Maer dat d'onnoof'le vry

Van onheyl zy,

En 't Gemeene beft

Daer door werd beveft :

En 't Gemeene beft mach bloeyen

En in geruften wel-ftandt groeyen.

3 5. 't Heeft fchijn: Maer die geweld en doodert,

Soo wel als Mofes,heeft verboden :

Doch noyt (als Mofes doet)

Verlofofvoet
Yemand dieder leeft

Weder daer toe geeft

:

Yemand dieder leeftop Aerde,
Acht defen fchijn van geender waerden.

3 6.Is 't doen van eenig leet ofpij ne

Van Hem veroorlooft aen den Sijnen j

Soo wijs my juyfte ftraf

(Als Mofes gaf)

Tot een yeder quaed
Daer ftraf over gaet

:

Tot een yeder quaed en fonden.

Waer word dicin fijn Woord gevonden ?

\
SANG!
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Sang: 2llg op 't uooj-gaenöe.
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Lleen niet'tkruysvan Codes Sone, Maeroock fijn Ootmoet fteiet

ten too- ne. Wie 't hert aen Hoogheyt hecht,Volgt hem nietrecht,Die
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de aerdfche kroon, Ernftig aen-gheboo'n , Die de aerdfche kroon ^

-t-

ttï;
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verfma- den,En 't fchandig kruys ging op hem la- den.

Wiewanckelt noch als hy fulck blijckfiet ?

Van defe Wereltwas fijn lïijck niet.

Gehjck hy fpiack, foo de'e

Bn was hy me'e.

Die wil zyn, als hy,

'

Eeuwig wel en bly,

Die wil zijn, ais hy, verheven,

f\ft>et hier, aishy, in Öotmoet leven.

3 . Hy quam hier niet om dienst t'oncfangen,
- Maer and'ren dienlt te doen erlangen

Des VVerelts pronck en pracht,

Staet, eer, en macht,

Derfd'
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Derfd' hy niet alleen,

Maer begeerd' occk geen :

Derfd' hy niet alken alt-famen,

Maer oock verbood hy hoocheyts namen.

«. Gelijek hem 't Rijck in defen leven

Van lijnen Vader was gegeven,

Soo heeft hy 't we'er befet

Na Ootmoets wet

:

We'er befet aen al

Wie hem volgen fal

:

We'er befet aen al fijn leden.

Wel voor te gaen, doet wel na treden.

J. In 't hert bedampt door d'aerdfche miften,

Waent fich de ftaetfuchtig' een Chrilten :

Maer 't Lam, gants vreemt van wraeck,

Spreeckt ander fpraeck.

Wie fïchvoor de meeft,

(Seyt des Waerheyts Geeft)

Wie fich voor de meeft wil achten.

Is d'alder-minft' in Gods gedachten.

tf. Wat fich verneert, wil God verheffen j

Wat fich verhoogt, ter neder treffen.

De Meefter die voor-ging

Kent geen leerling

Dan die in Ootmoet,
Vreemt van 's Werelts voet,

Dan die in Ootmoet na-wandelt,

En tegen Ootmoets wet noyt handelt.

7. Wat, hoog in 't oog,in eer aen-fchouw'Iijck

By menfehen is, is voor God grouw'lijck.

's Vleefchs luft, begeert van 't oog,

Herts-trcck na 't hoog,
Die (vergeef:» al-faem

Met een (choonen naem,
Met een fchoonen naem bepeerelt)

Sijn niet nvt God, maer uytdeWerelt.

3. Der Heyd'nen Vorflen «reeft men ecrej

Die noemt men oock Genadig' Heeren ;

Die voeren heerfchappy:

Maer onder dy
Daeren fal'talfoo,

(Seyt Gods laetlte Boo')

Daer en fal 't alfoo niet wefen.

Wie moet de Hoochevd dan nietvreefen?

f. 't Woord eerft gefpi oken tot den genen

Die Chriftum volgden, bind met eenen,

Bind , even foo als haer,

Elck wie hier naer,

Eeuwelijck verblijd

Enuyt alleftnjd,

Eeuwelijck verblijd, wil erven

Het recht van noyt te fullen fterven.

10.Niet onder u, fcyt Godes reden

:

Wat men fch wil hier hem felfs uyt-fcheeden?
Die wil, hoe kan hy doch ?

Hoe durf hy noch ?

Wie ftelt yemand vry?

Menfehen fantafy,

Door bediiegery van herffen,

Die regen waerheyt aen komt perffen.

11.Nu ftiijckt(enwijckt Gods toorns onweder)
Strijckt Hoocheyts zeyl in 't hert heel neder.

B b

tfMatt.

ïj. 16.

Volgt



ioft Tweede Deel.

Volgt Chïift" ons Capiteyn,'-

,

Doch hcmalleyn 5

Voi !>t hem in het heg,

Doch op-recht enftaeg;

Volgt hem in het laeg verne'eren :

Soo word en blijft gy eeuwig Heeren.

Sang: La PrincefTe.

Aer alle-fins d'Eenvoudicheyt In'smenfchen daden en belevt: Waer Schijn verdre- *"'?

I il _j _i
' jJL"

ven,Uvt al die leven,Wat ihnfer rr.mp en leyt ! Vco'r-fichtigheyt waer noo-de-loos,Maernuisboof-

h&vt dubbel boos : Vraegt gy waer-om? Al de Werelt gaet voor Mom

3De Hov'-ling, die (quanfuys al heel)

Sich ftek als menfchelijck en e'el,

Zijn leed' en zeden,

Volheufflcheden,

Eeioven vry wat veel ;

De tong is voldienft-vaerdicheyd,

Maer 'therte vol onaerdicheyd,

Liefd'loos en krom :

Lijckthy yet : hy gaet voor Mom.

De Man die fich f00 deftig toont ;

Wiens baert eerbiedicheyt af-troont j

In wekkers tjjjden,

Aen-ficht, enJfcedcn

Een Wer'it vol Wjthcyt woont;
Daer Schoc' of K^tï-, op word geboud,

Lceck half foo wijs nier als m' hem houd,
Waer 't vclck niet dom

Ea hy nieten ging voor M«n.
4. De



Stichtelijcke Rijmen.

VOORSICHTIGHE EENVOVDIGHEYT.
19 S

Dieloo Gods fiuys betreet, eenvoudigh en voorfichtiah.

Niet uy t gewoonte en fleur, maer yv'righ Chriften plichtigh :

Die heeft het witgetreft, en kan verftandigh wandalen,

Waer men van Godf-dienft, en fijn waerhey t foeckt te hand'len.
libi ./

•
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4. De menfch, in praet foo net en juyft,

Wien heel de Wereltfchijnt gekruyfti

Op wekkers lippen,

Die noyt mif-ghppen,

De Deugd heelfchijnt verhuyft ;

Die 'r hooft laet hangen als een bies

:

De'e by de menfchen groot verlies

Innaemen ro'm,

Ging hy niet ftaeg-uyt voor Mom.

<i. De Staet-na-gaende Pharife,

De Kerckelijcke Staats-man tnc'e,

Al is in beyden

Die tong vol vleyden,

't En heeft in 't hert geen fte'e :

Alfchijnefi fv meeft Lammer-facht,

Sy toonden Wolfs-aert,foo haer machc

Na wenfchen klom.

Al de Werelt gaet voor Mom.
6. Die al desWerelts Mommcry

Sou gaen verhalen op een r'y,

Met al d'Ellenden

Die fy kan fenden,

Wanneer voleynden hy ?

Sy is des Satans grootfte kracht

:

Sy paft de kind 'ren van den Nachts

Die vlieden 't licht,

Ofbegoochelen 't gericht.

7. Speelt al de Wer'lt dan Momme-kans

:

. Laet gy, 6 Chriften-hert, nochtans
Udoen enwefen,
Een-voudig wefen.

Tweede Deel
Deugd is haer felfs een fchans.

Zy foogyfchijnt ; fchijn foogyzijt.

Met een fie toe:maeck datal-tyd

De waer' Een-voud'

Om- richt tot gefelfchap houd.

8. Door d'algemeyne Momme-fchijn
Moet Eenvoud 't on-eenvoudig zijn j

Doch niet ten quaden,

Ofom verraden,

Maer mijding van 't venijn :

Niet in haer praet, gelaet, ofdaedt,
Maer in haer denckenom 'tverraedt

Des wer lts t'ontgaen

Dat of lij fof ziel kan fcha'en.

9. Te dencken dat'er quaedt kan 'fchien,

(En door fulck dencken, om te zien)

En is van Gode
Ons niet verboden

:

Sond moet, ramp mach men vlien.-

Daer Liefde noeh geen quaeden fiet,

Denckt fy öock noyt dat quaedgefchied,

Maer neemt wel a'n

Dat'er quaed gefchieden kan.

10. Sond moet men vlien ; en dat al-tijd :

Ramp mach men vlien; als 't vlien niet ftrijd

Met Godes eere

;

OfWaarheyts Leere

Daer door geen laft en lijd.

Waer Deugd met Wijfheyt is verfeltj

Daer hindei t arg'-lift no«h geweld :

£n wijfheyt daek
Dieper



"Dieper dan de ooge ftraelt.

n.In 't kort: Serpent en Duyfgelijck,

Moet gy den weg na Godes Ri;ck.

Een-voudig hand'len,

Öm-fichtig wand'Jen

Stichteüjckc Rijmen.

Geeft een gewifTen vvijck.

De fchijn-deugd is ziel-fchadeli;ck;

Hetfchoon gelaet, verradelijck ;

't Heel pad, onveyl

:

Slecht en recht : maer oog in 't zeyl.

w

Sang: Doulants Almande.

r-f-4

—

fr-X

Oor eygen Liefdes op-ge- weck, Dat {reeds her hei te by is,

Komt lickt-g?raecktheyt;een ge- breek,Daer niemand fchrer van vry is

~^y ^
2T'

v^
Door licht-geraecktheyt , toomicheyd ; Die ofin 't hefte fmcockt, tn

l._j^_Jl #_

haet broeyt,of , in-dienfe fcheydjn daeu' of \vooi d uyt-i ooekt.Hicr wcci t iïch menig menfche : Meeft met cep

lib 3
:

Jedi

J



*9% Tweede Deel.

RAED TEGEN TOORN.

Gods raet aen Caim was wel goet,

Al ftorte hy t
J

onnoofel bloedt

:

Abigaels raet trofDavids hert,

Dat lijnen toorn befadigt wert.



199Stichtelijcke Rijmen,

Z"t't—:—M-^'-f-^xf^f-^-f--f-t---f—
M
L
f'

g

t'f~t
w
t"$:£

ledig wenfche-n. Som-tij ds oock doorccii \'aftop-ier;S'orrjtydtsdoorovei']eg, Van Philofophen raed en

t

wet: Maer 'k weet ons nader weg.

Betracht de Lefz c
, ons voor-geleyt

Van Gods hoog-waerde Sone:

Laet ongeTeynfd' Ootmoedicheyt
Uw 's Zielen grond bewoonen.

Waer d'cerfte aen-drift word geftuyr,

Is van qua' buy geen nood.

En 'tquaed moet heel ter herten uyt

Als gy fijn wortel dood.

Hoog-tnoed is gramfchaps ader

:

Daer die ruymt,ruymt te gader

Het neft van toorn, wraeck, en gekijf,

Met al wat ruil verderft.

Dan heeft de ruft een wis verblijf

Wanneer qua'e luft verftei ft.

, Dat gy u toorn beklaegt, befu.chr,

En anders wenfcht te weien.

Is maer een ijdele toe-vlucht.

Qua'falfdoet niet genefen.

Dat gy een vaft voor-nemen maeckt,

Is, ofgelijckt, noch yet:

Maer als de pijl noyt wit en raeckt,

Wat baet het ttneg gc-fchiet ?

Toorns uyt-berft willen keeren

Door Philofophen Leere,

Is (oo ver wel : maer (laes
!
) 'tverftand,

Licht loom en ongereed,

Heeft iteeds de 1 e'en niet by-der hand :

Meeft levt m' al eer men -'t weet.

Der Philofophen, raeckt het breyn;
Maer Chrifri Lefz', het herte.'

Die Ziele van qtia' tochten revn,

Voed fond nochfonden-fme«ev——

-

Waer reden maer het breyn bevat,

Daer kan geen wifheyd zijn

;

Daer komt geen'werck: ofkomt'er wat»'

't Is fober.'en met pijn.

O leer van onfen Meere !

Die 't quaed foo wis kont weeren

:

*«*

>,



2o.- Tweede Deel.

CIERAET DER VROVWEN.

J

t Omhang van Peerl ofGoudt, is geen Cieraet der Vrouwen.
Rampfalig, ydel, dwacs, zijn zy die

J

tdaer voor houwen ;

Maer zeedicheyt van Geeft, ver.ciert met Deugdes Lampen,
VVelck hun gemoed verlicht, in

J

sWerelts donck're Dampen.



Stichtelijcke Rijmen,

Gy toont dat 't geen 't welck onbefïnt

En fot den fotten is,

Haer wijde wijf heyt over-wint

Als 't licht de duvlternis.

20 1

Sang: La Durette, <©f : Gy wreedeHarderinne.

At ciert ghy Chriften-Vrouwen,'c geen doch geen cierens waert, Van Aerd is en we'er

Öi!$ftó ±if=XZ"=ltt

moet tot Aerd ? Vercier u loo dat ghy in 't fcboonlïe fchoon, Blincken mcogtvoor Go-des Throon

.

i. Verciert in u, o menfche, de rechte mcnfchlijckheyt

Die voor het oog verborgen leyt

:

Vercierthet hert en dat met een cieraet

Daer de glans noyt van vergaet..

Verciere dy inwendig,met ftilheyd van gemoed,
Daer niet uy tkom dan facht en foet j

Die Ie'en en ze'en heb onder haer gebod :

Een hooch-wserd cieraet by God.
Die 't lichaem veel wil proncken, fchijnt hier van noch

feer vert.

'tUyt-wendig doen verraed het hert.

Die fijnen geeft met God'h;ck voed lel voed
Hangt geen hertaen Poppen-goed.

j. Door 't ledig leden-pronckfcl; meynt gy(indaedof
fchijnj

Wat meerder dan gemeen te zijn :

-(Ofjfoo 't béfluyt van mijne reden mirt,

Waer toe tijdt en geldt gequift)

6. Nochtans vind gy geftadig, hoe gy 't oock legt ofheft,
Noch yemand die u over-treft.

Defnoodfte Hoer (hoecierlijck 'tcierfel zy)

Kan dit alfoo wel als gy.
. Maer 't e'el cieraet, gelegen, in (Hllicheyd van geeft,

Is eertijds het cieiaet geweeft

Van Vrouwen, heylig in hares levens loop
En vol Goddelijckehoop'.
Cc 8. Haer

JBtra.
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S. Haer dochters fait gy wefen, fo ghv, geveft in t Goed,

H3er prijffelijcke wereken üoet,

Uöorhoogen moed en neder-ilachticheyt.

Novt \ an 't rechte pad geleyt.

9. Trots en bangzy«3 is menfehen, (doch veel-tijds Vrou-
Geluckig die fich foo bewaert Cwen) acrt>

Dat geen vairtween, door vleefch'Jijck afc-gewijck,

Doe verliefen Godes Rjjck.

Bruyloft-Rijm voorK. S. ** A. V.

Sang: La Serbande.

'-<L>-

Oe' wenfehgoe' wenft: goed wenfehen is een ze'e, Die al

r,'^;

-t

van ouds heeft on- der menfehen fte'e,Dan isde wenfehten

halven goed Als 't heit iiehby detonge doe;:Maer dan volmaeckt,

:p^z^^~±tt-LZ

als van 'c goed heit, Na Godes wil gewen- fchet werd.

*. öyt-



Stichtelijckc Rijmen.

CHRISTELIICKE WENSCH.
3 OJ

Maria, Jefus, en fijn Jongeren gheraeclue,

Ter Bruyloft, daer wel haeft elck riep hier is geen Wijn
Maria wenfehte j ftrack haer Soon de befte maeckte.

Wy wenfehen die, die ons doe eeuwig vrolijck zijn.

Cc»



204 Tweede Deel,

i. Üytnei-nend'Paer, 't welck nu een Staat aen-gaet

Die in hem felfs noch goed en is noch quaed,

Maer dubbel ftoftot beyden geeft

Na dat de menfche dien beleeft

:

lek wenfcht' u geerri wat goets en waerds

:

Wat wenfeh ick beft van;aï het Aerds ?

j . Veel geld en fchat ? Het mocht u Ziele fcha'en

En 't heyl-loos padbedrieglijckin doen flaen.

De Rijck^dom 'is vol van gevaer ;

Die wijs is ftat'er nimmer naer.

Die hier vaft vol is en verfaed',

Sijn falicheyd hangt aen een draed.

4. Geweld en Staat ? En (hetgeen Chriften vry

;

En is daer toe vol van bedriegery,

Vol lofficheyd, vol moeyt' en pij n;

Daer niet fchier a'n en is dan fchijn j ;

Dat menig wereltfch menfeh felfs haet

Om fijn by-gaend' ellend en quaed.

5. Gunftby hetvolck ? Dieisvan kleynder wacrr.

Kan oockby Deugd niet ftadig fijn gepaert..

Die leefc en fpreeekt geiijck hy moet.

En anders dan de Werek doet,

Krijgt 's Wereltshaet: oftoont-fe gunfl

:

't Is fchij n-liefd' en vermomde kunlt.

6. Vleefchh>cke VV^l^die&uyt Qode niet,

En heeft daer by haer fcfiade en verdriet.

De Ziel die na 's vleefch weeld' haer fet,

Is geen goe' blijf-plaets voor Gods Wet*
In weelde word geen maet gepaft,

End'onmaet'is Natuur' een laft.

7. Den over-vloed van onverboon vermaeck ?

• .'•.;. . ;

Sik.

n.

\

Het is (ick ken 't ) een aen-genarae faeck

:

Oft wenfeh 'lick fy, daertwijff'1 ick a'n.

Licht bout m'er me'c een Hemel van j

Licht huyft men 't in fijns herten grond,
En maeckt van Middel-matig, fond.

!. Veel Kind'ren » Neen. De Chriften, die veel ftrijd.

Veel lijden wacht, krijgt lichtelijck een tijd

VVaer in het wijs en ernftig woord,
Wel eer uyt 's Heeren mond gehoort,

In hem waarachtig fich betoogt

:

45clucüig öte nocf) öaertribcf) foogt»
9. Lang leven ? Neen : 't Is ons niet toe-gefeyt j

En 't Chriften hert, dat op d'Onfterff'lijckheyt

Sijn ooge heeft, acht alles kort

Dat eens in 't end vernietigt word j

Dies doetetnoyt lang-levens eys :

Een beter t'Huys, maeckt graeg op reys.

10 .Wat wenfeh ick dan van al het Aerdfch' u toe »

Dat Godt daer in met u fij n wille doe,

En u ofgeve ofonthou'
Na 't u of fcha'en ofvord'ren fou'

:

Offcha'en ofvord'ren fou* in 't geen
Dat goetennoodigis alleen.

1

1

.Wat wenfeh ick noch? 't geen ick wel wenfehen derf:

Vereyfchte Deugd, en 't wis-beloofde Erf

:

Dat gy getrou in Godes Wet
Soo als-fe Chriftus heeftgefet,

Hier Heylig ; na Onfterfrlijck leeft,

't Left volgt ,wanneermen 't Eerfte heeft,

ï 1 .Wat wenfeh ick meer \ dat fteeds by u hou' fte'e

De fmaeckvan Gods^ 't vermaeek vaa HouIiicksVre'e &
Van ,"

I



Van Houlijcks vre'e : niet alderhand,

Maer die in God heeft grond en ftand.

Daer is wel vre'e by menig paer,

Daer nutter geenen vrede waer.

l3.VVanneerdeTweebey'fots enaerdfch gefint,

Nature fich in haer een-zedig vind

:

(Als 't wel, hoe-wel niet veel, gefchied)

Soo is'er vre'e, maer Ware niet.

Soois'er vre'e, maer fonder duur,

En die licht breeckt in harder uur.

i4.Als d'eenhetilim, d'aer 't rechte pad op wil,

Soo raeckt het huys volkruys en vol gefchil.

Kruys draegt de geen die deugd-waerts ftreeft

Twift maeckt de geen die 'tvleefch toe-geeft.

Waer ruft is in verfcheydenheyr,

Beleeft men niet 't geen dat men heyt.

If. Oneenicheyt en twift blijft wel te rug:

Nochtans wat is 't De Vrede ftreckt een brug
Waer langs de een de ander leyd

Ter eeuwigeronfaligheyt.

Stichtelijcke Rijmen.

Als een van Tween ('theeft noyt gemift)

205"

Sijri plitht ven icht, maeckt Chriltus twift.

jé.Hybaert en brengt (doch nietuyt wil of aerd,

Maer door gebreckder MenfchenJTwift en Swaerdj

Alleen niet tuflchen wijf en man,
Maer al waer 't woord heen reycken kan,

En d'een het met geloof aen-neemt

En d'ander daer van blijft vervreemt.

17. Maer daer de twee, die door des Houlijcks band

Een lichaem zijn, door een-dracht in verltand,

In wil en wie, in ze'en en fin,

Het falig pad bey willen in, »

En nu in Chi ifto fijn Een Geeft :

Daer 's band by band ; daer houd Deugd feeft :j

iS.Dacr isde vre'e gans Goddelijck en goed

;

Daer is de vie'ebeklijrïelijck en loet.

O ! onuyt-feggelijcke vreugd !

O Paradijs van Ziel-geneugd !

Daer, wenfeh ick dat gy nu in raeckt,

En na dees tijd in 't Al-vol-maeckt.

Sang: Lsetse Lacriinse. <£)f: Ceflezdespleurs.

Oe lang, ach Heer 'Hoe lang noch miftnau 11 Ziel den foetcn ftandtvan't waer ver-

Cc 3 heu-

piiil r.



2 O 6 TweedeDeel»

LVST OM ONTBONDEN TE SIIN.

Dit nietig leven, daer niet goedts van is te hopen,

Was van d'Apoftel, en doorwandelt en door-kropen:

Gewin my \ fterven is., foo fprack hy inde pijn.

'k Heb luft ontbonden, en den Heere by te zyn.



rfc

Stichtefcijcke Rijmen.

Sïl^iïït^ï'Ë - F*-#r*frs-frS

207

irr^tïilEtlTiiax:^:^

heu- gen ? Helaes ! wanneer, Wanneer fal ick eens 't eeu- wig Va-

' der-Iand,Betreden meugen ? Ieru-faiem, des Iïoogften Ko- ningsStadt,DerDeugd-betrach-

éebëSèêïz^:ïf:ïzïl:ï:
:±=tïïz-:±::

ters hoop en herten-fchat Die umaer kent is licht des levens fat. Te lang, Te lang valt bang.

2. Ach ' kon het zijn

Dat ick niet meer door d'acrdfchen lichaems band
Om Iaeg gehouwen,

Datklaergefchijn

Van Godes licht (nu ver en in 't verftand)

Dicht mocht aen-fchouwen.
Als ick maer denck om 't Hemelfche geklanck,

En aller Eng'len Goddelijcken fanck

Soo toefmy fchier de dood al veel te Ianck,

En 'k achtj

En 'k acht

Haer facht.

Wat hebt gy doch,

Wat hebt gy, Werelt, waer-om dat m* in dy
Sou' willen bli;ven ?

Niet dan bedioch,

Niet dan ellend, geinengt met fotterny,

Is u bedrijven ;

Uw alder-befr. voed fijn verborgen quaed
Uw alderfchoonfte heeft zijn bedeckt verraed.

Geluckig die fich uw's in tijds ontllaet,

En mi;d,

Enftnjd,

En lijd.

\
WET-



2o8 Tweede Deel,

WEL-RIIMENS WET,
iriefaen N. U.

Sang: Nu leef ickin,&c.

Yn Vriend die van my evfcht,datickmijn oordeel veil', Vanuwe Rijme-ry,enRi;mens

ÉÉ3Élï!
wetten (lel : Ontfang (doch ftoor dy niet, vind gy yet hardts daer in) Ontfang van beyderley, in korte

re'en mijn fin.

a. 'k Verneder en verhef, ick laeck en prijs u Dicht

:

De Konftdaerin,verm*aeckt; de ftof,daer in, ontdicht.

Ach ! Reden-rijcke Geelt, dien 'taengeen gaefont-
bieeckt,

U penne is te e'el dat gvz'in modder fleeckt.

g. VVatbatetofeen fchoon, (gelijckmennu vaftfiet

Dat al-hoe-wel noch dun, van (ommig geeft gefchiet)

Een rijm-dicht fchrijvenkan, dat ront is en beknopt,

Vol-mondig, kort en klaer,indringend, ongeftopt ?

4. Dat, matelij ck geciert, fcherp, aei dig,foet en net,

En op gewifle Maet en Voeten neer-gefet,

Met onverkrachten ftijl bevallislijcken vloeyr,

Eh



Stichtelijeke Rijmen. 20?
' In felden hort ofgaept, of 's Lefers oor vermoeyt ?

yi Dat geen verlieten vifcht, geen onduytfch woord en
wraeckt,

Als 't door gewoont en tijd tot Buytfch al is gemaeckt

:

Daerm' in gefpell' ofwoord geen viefen-angften fpcurr>

En niet nieuf-wijfeliick op leuren fiet gekeurt ?

6. Dat even-drachtig loopt ; dat woord na faken leyd.

En houd fich binnen 't perek van 's dings betamelijck-
heyd

:

Dat nergens isgevult met muffe lyniery»

En noyt, door al te veel, de Y maeckt tot een Fy ">

7. Dat nergens met Latijnfch' of Grieckfche g'leertheydt

. praelt,

En geen gefocht gefwets oyt voor den dag en haelt

:

Dat namen van Goddinn'en Goden ftadig mijd,

Met al wat onfe tael en 't Ne'erlandfch oor niet lijd.

t. Dat rechte fneed en klem, dat fiandfel heeft een pit :
I

Dat fteeds wel paft en flaegt op 's Dichters itofen Wit

:

Daer niet vcrwreeckts^nietmancks, niet lafs,niet hards
in is.

Maer Eett-voudt en Natuur heeft tot fijn beeltenis ?

j. Dat fpraeck-en fpreuck-rijck is, dat fin en zenu heeft,

En, wat de konft betreft wel waerd is dat'et leeft ?

• Wat batet ? (feg ick we 'er) wat is 't (helaes ! ) wat is 't

Als een foo fchoonen lijf een deege ziele mift ?

lo.Als'tloffelijcke rijra.door d'in-houd als verra'en,

. Voor yeder ooren oog niet durften toone ftaen ?

Daerfeylis van goe' itof en waerdig oogen-tnerek,
Hoe meerder geeft en konft , hoe fchadelijckcr werek.

ji.Deftof isin 't gemeen of vunfche fotterny,

Ofgeyle minne-klagt en 10emi.Ö-janckery,

Of fieltfche aerdiche'en,of and're ijdelheyt,

Die licht Ondeugde* teelt of't pad daer toe bereyd.

ia. 't Is waer , daer komt fom-tijds een Rijmer vooit-ge-

tre'en

Die ftichten wil, (foo't fchijnt)«n bruycktveelwijfc

re'en :

Maer mengt'er onder des, foo veel by van den Zot,

Dat hy in daed en kracht, felfs met fijn Wijfheyid fpot.

13.Hy prijft en roemt de Deugd : Doch foo ghefocht en

blau,

Dat die 't maer halfen is word licht in Deugd heel Iau 1

Hy laeckt en doemt het quaed : rriaer foo, dat,t'wijl hy
laeckt,

Hy 't hert meer heet daer toe , dan van af-kecrich

m2eckr
14. In 't kort : hy maket foo , dat , heeft fijn Dicht yet

goed,

't Vliegt vruchteloos daer he en , en fchampt voor by
't gemoed 3

Maer 't quaed daer hy 't me'e fpeckt en foetdoor wil

doen zijn,

In 't hert, of min ofmeer, uyt-fchict van fijn venijn.

1 f. Het quade dichrensftofkomt uyt 't quaed oogen-wit

En d'ijdelheytdiemeeftêlcks Dichters hert bent.

't Gemeene oogen-merek, is, lof en roem van konft,

Hetdwafe oor-gejeuck,-de wind van menfehen gonft.

1 ^.Niemand bekent dit gaern.elck leytfich hier van verd',

Niet by de luvd' alleen, maerby fijn eygen hert. ? •

Vergeefs doch maeckt men fich uyt enckel, dubbel fots

Haer eygen werek en doen verraed-fe al te bot

;

1 7.Diet ' mail' en blinde volck ce paffe kouten fal,

D d Richt
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Richt niets ter werelt uyt, of hy moet felfs aen't mal
Of in het Wijs en Goed dat hy te voor-fchijn brengt,

Moet Wijs en Goed met Qiiaeden Sotheytzijn ghe--

mengt.

iS.Gemengt ?Neen,dat alleen en is noch niet genoeg.

Hy moet fien dat hy 't Wijs en 't Sot foo t'famen voeg,

Dat yeder voelen kan dat hy het Sot meeft meent,

En 't Wijf', omwel-ftaens wil, de tong ofpen maer
leent.

j^.Soogaethet, waerde Vriend : Beweegt u't geen lek

feg:

Soo kies, (noch is het tijd) foo kies een beter weg.
Schrijft anders, anders niet dan dat in Deugde fticht.

Hou voor de ijdelheyt al-tijd ü Dichten dicht.

ïo.Rijm noyt yets ongerijmts. Gebruyckt in alle faeck,

Dooronvergifre pen, onfondelijck vermaeck.
Weeft fteeds u felfs gelijck, hou een wit , dat gy fchiet

Verhuer de ed'le konft den fotten ooien niet.

ï i.De Deucht heeft fchoons genoeg: fy hoeft geen pronck
uytquaet

:

De wijfheyt foets genoeg. Sy hoeft geen fot cieraet.

Bly-geeftig, aer.genaem, bevallig, kluchtig, foet:

Kan wel de reden zijn, en dat noch al in 't goet.

ii. Scherp, aerdig, fenuig,foet-vloeyend', en fo voort,

Kan 't fijn, al heeft het Dicht niet een aen-ftoot'lijck

woort.
Behaegt gy 't volckjenniet : 't en zy u gants geen pijn :

God en uw eygen hert fulr gy behaeglijck zijn.

Sac*. ij .Met wien had gv, ó menfeh, het liefde wel te ftaen

:

«•4.

Met die , daer ware vreuchd en droef heyt komt van
daenj

Ofdat, 't welck nut noch fcha', 'twelck eer noch fchan-

de geeft

Dan ilechts door eygen wacn die elck inwendig heeft ?

i4.Een Wijfe foeckt gheeneer, oock als fich ftof aen-

biedt.

Meeft volgt de eer van felfs den genen die-fe vliedt.

Maer dat-fe, ongefocht, fal volgen,moetan 't hert

't Niet-foeckens wit niet zijn. Die doling liep te vert.

i j.Die foo vloot, focht-fe meeft; doch met een fchoonder

fchijn,

d'Eer-fucht fou' eenderley, de weg flechs anders zijn.

De eere volg ofniet, het eenigoogen-punt
Zy 't ftichtelijek Vermaeckdat gy u naeften gunt.

16.Voor al (meeft als u naemby uwe fchrifren gaet)

Soo doe felfs eerft het geen dat gy een ander raet.

Dieprijft, en felfs niet doet, (wat konft hy oockbewijft,

Wat ernft iïj n fchrijven heeft) mif-pri/ft meer dan hy
prijft.

27.Wat batetofdepen veel fchoone reden quift,

Als in den fchrijver felfs, de Lefer 't wei-doen mift >

Wat is'het of de tong veel wijfe woorden maeckt,
Wanneer het doen,fo 't fchijnt.de tonge leugé-wraeckt?

i8.Daer hebtgy mijn verftant. Door-grondet, fpoortet

naer,

{De faecke is 't wel waeit jen volg het,voelt gy 't waer.'

Daer hebt gy dat gy eyfeht. Dicht-loon begeer ick geen
Dan dat a hert hier in met 't mijne iïch vereen.

:

IDO-
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"t ifraèlijtfche volck, verlact den Heer der Heercn,

En
J

t Kalfgemaeckt, van Goudt (aenbiddende) gaenP ceren.

O grouwel ! Moyfis quam, van Godt met grammen moet,

En deed'hun wentien > elck in
J

s and'ren Broeders bloet.
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Aen I. G. over fijn Idtlelenchit* of Bcelden-ftraf.

Sang:
Vdfche hert wmt is iynfmtrm.

I.

Dichter, die- de blinde Werelt, door een ongehoorde

Leer

Haren lieven dreck komt roeren , en durft raken op haer

zeer;

Die dy hard en fcherp gaet kanten tegen 's Werelts doen

en loop

:

U beftaen fickkan 's niet veynfen) ftreckt Sch wijder dan

mijn hoop'.

ï. Wie durfdencken dar. «ie VVerelt Werelt laten fal te

zijn?

Zelden viert het quae^van 'tquade, dan gedwongen, of

.in {cKï0È$4igi

d'Ongeneugelijcke W^lfraeyt, meeft te. fpade op debaen,

't Malen is der ijaemeaen al-gemeynt maue Moer.
Waeris fchier ofkonft ofambacht,jndees fooverquanfe

tijdt

(Hoe een-vuldig in vooi-tijden) dat fic> fonder Male lijt ?

y, Slaet op huyfen , huyf-raet , kloeten, en J om, u oo»
gen he'en

:

Van graveren, trecken, malen hangt deheeleWr'ltaeti
een.

Zedert dat vertaerde quel-luft is op nootdrufts ftoei ge-
raeckt

Neemr-men Mael-konft tot vol-tooyfter van al wat.de

hand fchier maeekt.

6. 't Malen is 't gewoonc lock-aes voor *t verfeeuw«rd,

hert vol keurs,

Dat (in fpijt van noodts behoeven) 't geit ontgoochel!

uyt de beurs

:

't Malen fchijnt de faus van alles wat uytmenfehen hef.
fens fpruyt;

't Malen is de potfe-maker in des VVere'ts fotte kluyt:

Rept-fe mair: de heel.c Wü ek falter-ftont in'tharra; •

'

7 ." 't Malen, voort-gcteelt uyt mallen van het wifpeltuy'

ftaen.

3. d'Hardt-geneckte Dwingelanden, Volg-Iuft Wenft,
en dJ'oadé'Meen _~L

Zijn flucx met een ganit&hj!rjieger tegenVVïÉéfheytop de

been
- 't Was oyt foo,en fal foo wefen : (maeekt geen ander re-r

kening)

Waerhèyt is en blijft op aerden een veracht en onwaert
ding.

4. ['t Malen ! ey, wie kan dat wrakea fonder al-gemeyn
op-roer ?

rigbreyn,
Is den dwafen ooghen-luften een fteets-vloeyende fon-

teyn.

't Malen,maegfchap van 't vermommen ,
paft de VVeielt,

En waer-om ?

't Kluchtig fpreuckjen fal 't ons fegge»; HilÖe Wtttll
gaet tjooj mom.

8 . O ! die aen wilt tegen 't Oude , en haer van hun rufl

berooft

Die nochgeern een poes boeleerden met d«fonde, wacht

u hooft [

.
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Dat «en u voor Nau-gefctte , Mugge-fifter,VVaen-wijs. *t Baerd geen haet, 't geen fèffi de Werelt quaet noemt»

acht j

Voor een Neuf-wijs, Schijn-deugd,Viefe, looi, Fantaft,

dat 's noch al facht.

f. lroetfche,Nar, en foo valt henen, krijgt gy in de fel-

ve koop;

I.ooptér dan een Ketter onder, dat'* noch toemaet op
den hoop.

Dan tot hier toe zyn 'tmaer woorden. Woorden gaen

niet in hst Lijf.

VVaerder tijdt en macht tot meerder, 't bleefby woorden
noch gekijf.

10. 't Is wel foo, daer 's menig Dichter die des VVerelts

vuyl ondeckt

En haer fotte fchand'lijckheden met een ftoute pen af-

treckt

Die nochtans door 't vrye fchrijyen , noch hacr eer noch

gunden derft:

Wefgefeyt. Maer Waerheyts een-voudt heefc het licht by
hacr verkerft.

ii. In 't verdragen van ftraf-nepen heeft de Werelt vry al

keur.

Steken fcheelt van 't flap'rig klouwen j meynen van ghe-

maeckte fleur,

ïerfens ftraffen en oock ftreelen , dat is recht des Werelts

vly

:

Gcerne wil-f* haer onwil hoqren,maer daer moeten plae-

fters by.

ï». 'k Sagt gemaeckt , waert gy een Dichter die me'e

't oude deuntjen fong,

,*n Keneffens veleanHVp -aaer "cmevne ("ronden fprong '

En nochtans niet laet,

Als men flechs op oude wijfe, fenuwloos daer tegen gaet.

13

.

Nieuw' en geern verhoolen wonden op te bijten, ay

!

dat fmert :

't Smerten doet den ftrafter haten in een onghehoorfaera

heit.

Valfch-gegronde ruft moet wij-eken door de kracht van

klare re'en

:

Elck, hoe boos, is nochtans geerne met fieh felven wel te

vre'en.

14. 'k Sagt gemaeckt, waert gy een Dichter als'er nu zyn

alle daeg,

Die , terwijl-fe d'ondeucht laken , maken 't hert tot on-

deueht giae^ :

Wiens af-wijfen, is, aen-wiji'en; tegen-maken , 's vleefchs

vermaeck :

Die door fmakelijcke woorden, 't quaet doen plegen met

een fmaeck : <«

»i J. Die 't gebreck we! me'e ontpheft'ren, dan doel) ge^

ven 't foo een kreuck

Dat de ftanck der fonde-wonden in-vliegt voor een foeten

reuck

:

Die door laffe tegen-reden laten 't onwijs hert onwis

En in twijfFel datal 't preké meer uyt ze'e dan waei hevt is.

ï6. O vermomde Satans Bode ! die de ziel fo fchalck be-

kruypt
Eniad'onbedreven herten fo fchijn-heylig binnen fluypt:

Wijs en faligdie u kennen, en verftaen dat gy.in fchijn

Van heyl-fame wonde-d rancken, fchenckt een droevig

ziel-toetti>n.

D d j x 7 . Wech
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17. Wech verlepte vijghe-bladen daer fulck vuyl me'e

wortbedeckt.

Valfche fang wort niet recht-toonig, wat regifter datm'

oock treckt

Vuylicheden zijnder , waer van niet alleen 't doen niet be-

taemt,

Maer oock onder heyl'ge Zielen niet eens mogen zijn ge-

naemt.

iS. De vermeynde medecijne die men (rechts) daer neven

geeft,

Is een tegen-gift (ach-armen!) dat dan kleyne krachten

heeft

Als door 't quaets' aen-minnig voor-flel 'thert de wond
foo diep ontfangt

Dat'et meeft, inplaetsvan vlieden» nameerfulcks-ghe-

lijcke janckt.

19. Deftig ftraff , en meyn-loos fchertfen, hebben al te

wijden fchee].

AcJi ! laet ons geen onkruyt faeyen : 't waft van felfs niet

.„ dan teveel.

d'On?èwifTe teere ziele vint fo licht 't geen haer verfeert.

Doorliet flechte hooien noemen wort fom-wijlen 't quaet

geleert.

ao. 'ksagt gemaeckt, waertgy een Dichter die maer

gonft en voor-deel focht,

Of (als menig) om een eertjen uwekonft tevoor-fchijn

brocht ;

Die de ftof naemt om de woordeu,piiet de woorden om de

(flafi

En uyt eenen felven rocken wift te fpinnen fijn en grof :

2 1 . Die uyt eene felve borne foet en bitter water fchonckti

En van daeg ter eer vanChriftus, morghenwe'er van
Bachus fongt:

Die,als flrenge Wijfheyts-liever,deuchd en heyl'ge zeden
dreeft,

En ftracx metdefelve penne fotte minne-rancken ïchreerr.

12., Ach ! wat tijden ! waer in Wijf heyt, Deuchde, Godt
en 't eeuwig goet

Eens verwaenden Werelts-minners Pen en Mont-ftcfwe-
fen moet.

Doch vergeefs beipot men God niet. Dies of uwe Pen
ne'er-legtj

Of, wilt gy van deuchde redden, meynt en doeteeift

't geen gy fegt.

23. Lijdelijcker is'ten nutter dat men al-rijdtfotheyd*

fchrijft,

Dan fijn Penne wijs laetwefen als-men felfs noch onwijs

blijft,

Waeris ftereker tegen-tuyge en meer leerlings-hindernis

Dan daer ofgemoedt ofwereken roepen dat'et leugen is»

24. Grondt by mondt. En daet by praet. Want waermen
anders doet dan feyt

Wort de Waerheyt fchelmfch verraden van de Man wiens
tong haer vleyt.

Vrucht'loos preeckt men van de Deuchde , foo lang 't le-

ven tegen preeckt.

Uyt, en In,moeteenig wefen. Schijn voor Sijn, bouwt
niet maer breeckt.

2 f. 'k Sagt ghemaeckt, waert ghy een Dichter , die , na
"t flraffen van het quaet,

Selfs belecdt geen kans te weten tot des Ondeuchds te-,

gen-d aetj
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Oftenminft',om'tquaettemijd'en"beter raedt nietghe- . Sal dit klare Waerheytstoonen (wenfehenhoop' ick)al-

ven kondt, te-met

Dan , onreyn van buyten zijnde, reyn te blijven in fijn Een God-waerde Ziele treffen, die , door onkond van

grondt i Gods Wet,
atf. 't Quaedt uytwendig me'c te volgen , doch met pijn] 30. In 't verborgen quaedt onfondig heeft gedoolt.-maer

en tegen-luft. dan (met leet

Dat 'seen Meere-minne fanckje ! dat 's een kuiïentje d3t Over 't quade, vieuchd in 't goede) 's Heeiea wil gracg
wei-kom heer.

Veelgedacn, die in een eeuwe daermen nau gheioof 111

merekt,

Al waer 'tflechs in eene Ziele/sHeeren werek met vruch-
ten werekt.

ruft!

Sou' dat foo ? Neen. Goede dingen levert 's herten goede
fchat.

Quade vrucht komt van qua' Boonien. 't Wijn-gaert-hout

geeft Dinyven-nat.

27. Ziel enLijf moet eenig wefen. 't Deuchdig herthaet

fond', en vliedt.

t'Onrecht kan men deuchdig lijeken. Met de ondeuchd
is 't foo niet

:

Alledeuchd-fchijn is geen deuchde : ('dick-wils fiet-men

dat'etmift}

Maerdie,door'tquaets lij rl'lijck plegen, quaetvoord'oo-
genlijckt, die is 't.

28. Sulcke Dichters mogen dichten , mogen met de We-
relt me'e

:

Maer voor u en uw's gelijcke leydt de pees en kluppel ree.

Sulck gedicht heeft geur op tonge, klanck in keel van alle

man :

Die de Wer'lt te danck fal praten, moet met haer me'e in

't gefpan.

39. Nochtans fchoon uw ed'le penne t* onrecht onghee-
delt blijft,

En op 't hert inquaet verfopen, geen' ofkleyne kracht

bedrijft,

Tegen 't Geeftig-dom

Der

SCHILDER-K ON S T,
STRAF-RYMEN.

<©fte anöerjs

IDOIELENCHUS.

ir.

«Eelö-njcfce «Stljtlöer-Danti/ tta-aap|ïet
ban <Jr»oDiS Jjanö/

13 toil iel* öooj geöttfjt / af-fcïjilb'rm

booj 't toerftanö;

©etlept-^tet ban 't gcficïit bat ficö betjtaartog

©to tobenfeö bergtf ijs mee al ZiÊ!berfeerfltjc&.
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®gn lof bieet elrftseitoeg.^it lof boeg üb'erop/
t©at g? cpt mecbet toaait ban bele fottemp

:

S|oc! fteerKtcr föo een Jmicgt in Bennetten $in*
telen

<£n'tgangenb' mixpt-tittatt ban blacfie <&afe«*
len;?

€entoert:Bbat inïjtm felfjs maer tcetfi mt ftga*
buia' 10/

25'egiipft bat eentg gtiaet ofjiel-berbetffemg *

Wti aen/ yoojt na 't öetogg. ©ocg ggp öte dooj
'tgenaacuen

Btog ge?fï0/ in 't goebe gelpt / en Bont get betei*

maac&en:
45an bat mijn tong en pen/ bocj öeben-ftöilberp/

3in't ^ryiïöei--flia|fen Jlettïten onbeibJinn'lgrB

*De,l©etop ^>inai in bup? en mata gegeben/
Cn inet öenbinger 45oö^ toei eet tuiee-toerf ge*

fcg|êben
Berooibtclt aüe Rag ban maatSfel ofte b eelt

,

3Boo£Bön{ïc!ijru be,tnuft upt eugenb^ift geteelt

Cen bicc-gclgtïi fcebcl (boeg 'ttoclcfi be üeelben

meerbts:

«sEnfivacgttgcr: beebcemt) geeft onfe gtoote %tzt*
' ber

3£e C^etfe 45ob£0 <§oon / toauncet gp't üeelben

blien
3Docï pen ban l'nn gcfanttoelbuptlijfBlaet gebien.
©irg hlaer. jüodjtans tuat fonb' en tooit niet

tatgeenfonben (.bonben-5

(fept-men) 't $epben8t-35eeft Ut 45obe£
IBetberbiet/

JBaet 'tinaat&felban bees^gt/ftrgt met fgn bril*

Ie niet.

^oegb'StofieCgeruugnjS/op 't 45obbelgtfebe^
geeien 1

l©ag boo? fg'n beeiben-BonfiBefaleeiineeten i

^>tont Mofis fiopre Rang tot gulp babie-f aenfag-'

#ab ootB ben tempel SeelbVtoaer-om/ ten min*
fïen mag

35 et ïpepUgen gebaent'/gelgrficenleerlgcBteecfiett*

5Biettoo|üeni3ooj-ge(leIt tot uoccBen ftgjiftbec
leecben t

,f>tae flü. Hant Mofem (Bnecgt) niet tegen chriftum

(^eer.) 1

fticgt chrifti nieiitoenietna Mofo oubc %ttz.
't %$ foo bat Mofes felfiS/bic 't Beelb-biettB gaö

berliobcn/
$abeelben geeft gemaet&t. JBaerïjoe >boojlaft

ban <©obe/
Ban 45obe bte bc 1©et/toaet na moet 3«" gclceft/

ï^ein felben niet / maer 'tbolrn tot ftuur en reggel

geeft. (boemen/
<© o eg chriftii s , ötefoobjelaï.ïSMofcs,'t beelbgaet

3©aetgoojtnun inftïn TBtt tgemopt geoojloft

noemend
iBaer bintmen oat gp 'tapt alg Mofes laft of raet/

€n {'tip in toatgebal) ongbaer toebipftept laet*

iBet 't ottb iö 't nieubj berbonb m ,t beclb-berbtc*

beneem'g: (Riff'

;©oojneuf-totjsonöer|£yeptban'tïifïigbjcim ge; !'^n 't geben ban berïof notiitané niet eben-mee-
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4£n&\\tWtt blijft t©et/foo lange ïtit niet bjeec&t/ «£en (hun gebcelb metaalovin 'tfcoopcn en bei&oo*

©f atlbetjs bupb/ Dic-f eer(r upt la|r ban <©obe pen.
fp;eetttt.

©itett etnig oub gebob foo öuert Set om tljerlja*

len

t&anöem/bie nuallecnin allejs (teltbepalen/

Sllleen ona j!3ee|tec tè/ alleen moet 5rj..gei)Qo:t.

<©ie beelben |traft/nopt pvijjl/ noch, b;p ftclt in

fpn tooojt.
't<J5eUnnetDe;öKeyfers munt gebieb Bp boojttt

langen
(Wil 00c batb' obei'-fteerljetfpnefalontfangcn)

©ocÖ met Dat I)p bacc boo£'tbcclb-maüengoet
betupgi

JBaer mil bat onber 't jocn be 3!obe UJilig bitpg

;

0a i|ral-omfoo boi ban befe (iomme lettgenj

©at naueenöopligoogüanop-ficn met betoon*
gen.

'Seljanblenmetbe löet'lt/ in/en boo^'tgeenbjp
flaet;

<©ocö bat-men in !jct fyupg eeng beelben-bienaer£

gaet/

©f geeft ficft m (eenfcftipalg Pauli &ep$$-geftl*
1

len)

©aet Caftoi- en Pollux '0 fcQeepst naem een tepcöen

(lellen/

§>u\t% al en ftcaf tcfe niet/ 't geeft ootn geen lof
-

bp mijn/ (5Ü'n.

35eelb-flojmen tegen bancfe ban toienstbe beelben

1&pt noot-Db>anc6 bjupc&en bjp/ na '$ 119erelt£

bingen loopen/

<©otn ift beo geltj» uattror/te ftiierben niet te fïaeu/

iffêaecaljs een blutijtiglj paur/ ban fjcer tot (jcet te

gaeiii .

j&tet moplijïli ban cieraet. 5,11 't nojte xiotïj. Den
Sfoben/

Üoclj pemantuiag ban «öob bat ïiepfer-beeïb ber*
'bob en.

©ie# (tel itli fonb' nocfi quaeb in 't Ijanbclcn ban
geit.

X\& 'tgertnoftj op beb?odj notft rjclt-liefö
5

10 ge
(telt.

€n binnen fulcfc een perffci£ 't gelt-beelb banöte
falien

©ie bjel een <$fiu(ten-banb onfonbig aan genaken.
JBaer öatmen 't beelü ('tin tjoe ) tot aog-lujt

maer&t «1 bout
3|g (mepnicK) na 45obs tuüuiet mei fjet bcelb-ge*

feftout.

"©an biercö tn (jout of iteeu/gegoten of gefneben
jSn toert mijn -pen nu met. iöan 't (eöitö'tenisf

mon reben;
©antoepnig ban bie (lag .(taant iuie boojttlt-fc

" ali)

1&m bjepm'g/^en be befïyifi bat.irk fpje&ea fal.

^iertufftöen bint-men b£p;p<>t göefrijil&ecss ban
fonben

JlcUbJjaat&nocfj oojb eel niet *t geen mpijï onbc*

bonben. Eft«i->

3In öee^beröurbcn€euta (üiatöullirfjepb ban
bc ©aec
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:©aertnaeIMnent$arabgs'enEyanaêtBtbaetin. i uiiasftabbjeïeeteenfcljaap,; ntaer nu foo beel

^rtnuoftiftofplaeté/öej^üiörtnfcöaamtt'ont* ^atfalnaiUötclbacr <pn/ booz miltgept ban
*"' buktni *t»tnreeL"

('tltëaë ootnchamsbeeg'lgr&ïjept/ öotfi bietot 3&ateene niet te min begeerfeïjte Davids finnen
ülüCfU Fton fttCCKCi!) 1 5Bn/htMih* fiertbe &ein* metfirnih^Ahpr-nifmtM

3B>aer boeg foo menig oog/ üoi ober-foelo" ontrent/

JÉmlcb fien een hit ban mft in 't biepft ban '* fterte

fent*

't gjiS bjaetmenberfit font-rgtjs beg Igfë berbo?*
genbeelen/

®m 't geenbelcgaemb'igcB iu booj'tgepl geft'cgt

te gelen/

^öfft ban bjo?t boog tot bot (fiet Doe fitfi b'ganb
berfiet)

^©ecoubennaec&t' een-tooubt en paft get becfifel

niet.

31 ftnu een tgt en plaet<s/aïjs Slucttt-tooneete per*

joonen
«©en ©abermet fgn ïtintin bloeb-fcganb teber*

tbönert*
^biet goe men b'onbe ad&t ! be natRt / bit eertgts

't fept '

3|n boncic ïjepb berbojg/ftab meer eer-biebtegept.
©e nagel ban iaël en rüdith^ fniaert boleeren/'

^Erjnfeep geüeüüJt in:.'t bloet ban llapenbe belb*

fteeren.
3Baer fint-men heffens.'t boerk be ftiüêmommerp
<En'Hüïijgenb toön-fpelferpgt/Dooj'iS^cgtlbtrjS

phantafv :

5© e nagel ban iagl ertiudkhs fmaert bol eeren (ten.
*©oen menig toaSenb man ban toigjs in fot betfiee*

1 3£i>/bienbe ftett&t fieujs nietüonbeober-bJtnnen/
v©.ien norg bt-s Conintbj toom/norg eenig brggs*

getoelt

$oeg gongetigeXeeuto/nocg 25ep? en geeft gjje*
-*•'•' '

' belt/
1

• - •

33S boor een teber fcgaep (een b?ou!gc6 beelb) bet*
luonnen

I®at oegft ban ongebaï geeft bit tn-b?engen Bon*
\ nen*
't Wt\ti foo 't met recfit betfrg?itfit/totenluft ban

nocï) te fien
't<©eenleeïgc« inber baet/ 't geffegt oepojtte

blten*

;©an bocïjbe frijoone glimp bergoeïgtfct bupïe

baben.

jUïen boet een naeente b?oubï fidj tuffcfien min*
nacrjö baben

;

<3Tot ïtantfter ban goe feen' en fcgoubaer oog»
fengn

:

«En bat fal nerg snfanny eenfcupfltge b?outocfgn,

mie ban/ o ^cfnlber-lift/alu Mariaestellen*

«©te gp <©oteg jiBoebet noemt/ fiet nu ten befte*

(tellen/ „_ r
?Licgtbaetbigop-gefmucKt/booj '0 boïtïtë goer*

atgttgoog* , _

ffiattUt banbe naemtot beucgbt 't geen tngem
felfjgnietboogf.

3«f



3l!S bat een JIBacgt gc-eect/ een maegt te 3 aen op
pjonfben

©p fbfl beifcljepDeu big f' / en inabeit b"oogge
bjomken 1

( ©e* ^eineljö-iKonnigui/öaer ö-'oüV af-gobevp/
3©el eec op vua# becbiuacft/quam [mepn ick] niet

eciigbp.)
Stan bat een cerb'te JlBaegt goet JÖaegberi-ïofber*

(treeften/

't25ebjicg'Igcfc aen-gcfttgt in bolle Jtereftfont*
Detften i

©org bat s'onfcgamel 59 n/geef ic& ïjaer tbe/bie/

niet

©anberbi en feftim 3gnmin / ban 't oog mepnt
bat'et fiet.

"3©ojt foo u moebcr «©obs banu gelgcfi be fnoüen/
(2&eelb-minnaet) upt-gebootft/ totlotUingbanbe

pollene »

JDo^tfoobe jÜSoeücv 4&oD$f / blienjs eetgpnieten
aebt/

©anu(BeeHHbaetfcge geeft) met bitter fpotbe*
ïatgt?

O Ulocbm gupltuan rouVo.
3Ci$ jammer bat

1 men milder
S&oojubanboozbees nop/ beèjs botjjter ban ben

;§>cgilDec/

$aer niet fo biel al# Dn/get gepligboopfel fcljenefit.

Wttfy fjseren-oog/toerO fteltït/bie'tgartmet dwl*

gept brentnt. ,

©e bjijubicrrfttop get bjcpn /eri b'npt-geguipte

glafen.

Stichtclïjcke Rijmeiu 2 x9
©oen aio" eenbtoerrel- toinbt / btg menftgen fin*

nen rafen.

.fjoo bocÊ be fcgoon geDaent/begcerlgrft aengeficn/

ÜBaerftt öjoncfeen in Den geeft en f innclocfc iien.

^aer&racgt/biealöeen pgl/tot ïngctnurcg&omt
ra&en/

©£ingtDoo?m'gmenfcgen3iel/enKangcm'tgert
ontfcljaben. (in

tcgoont ijd cenoogen-biijn/ al fienöeöjint&t-men
en fin tocrUJoefïen bjant/ be becjtelncfte min;

,

©ie samfom (flertb ban leen / onftcrefe in 't bogeii
toornen)

,

©oojüefëaen-ften/fijrtfin enleben beeft benomen.
<£n fcgoon gp u «i&oddik/ DemotDtgban gtlaet j

^om-tijto/6 .ècgtlbeivSleetm fïatelgcft geuiaet r

Jiocgtansina-Dien Doo^gaer bebeucgt algeeftte
Ipen/

3Iö 's> etger&anöengonbtofrab'nen boobe pjpen.

gn'tquaétfeftaeb gepl'ge ftggn. 't ïtug-baerDtg
aen-gefitgt

üoc&t aen/ als tó fcgoon 't sint en fjooft ómftraelt

met liegt.

3©ojt niet een geeft'lgcft miart/ fn fcgilbetp bebon*
ben/ ,.

©ie tufTcgen 'ö moeberg öojft en '$ ftmtjs geplfamc
tuonben/

©htmaegt toojt ban be maegt / eh geeft trt 't gtrt

gefcljtl . . -
. . ,

gntbjgffeling'ofgpfnngeècbcgebenblil^ :

ï©a$ 't fnoobetbaet gebaen,
J

bêg fmojgenjs't goaft

te feeeten . .
.

•
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ïia'tnieutoe fcn.ne-Itcgt ben rug na'tgupgbejs .
i@atanbergtoaren bte ban fulené poppen-toertS:

l^uuiï l ï|oop/ liefb'/ «» breefe <©obg betooonö' get gert
bier mannen

't1©el£BB£«öelrjc& bereent/m «©obtoag'tfaem
gefpannen.

<CnnD£ötans too?.t fulcS Dom eenftoarefcnb' ge*
noemt/

Cn in «s&obg oube bolcu tocl gart en fcgerp net*
öoenit.

<S?act geen nu gocp boïgop/enbjctnt met boller
fteelcn/

Marias groot ch lofop 't cpper-fmit£ &ebcfcn.
3&eg peeren inotöer toas gcnaben-rfjrHbp <ü5ob

:

5?it ïcf 't tHcïtfe gacr beïjoojt/firtjt niet met «aabjs
<©eboö.

<£it gaer/ toten <©ob fn'n jDoente baerentoaerbtg
Renbe/

2Seï}ocjt-men niet nïbajs met Venus-pjcnce te

ffgenben.
59nUr3jtboojtcf-op laf/ Maria ïjtsotïf gefrelt/

<£>P bat Manas-beelö te geoger 51? ban geit.

^cgafcptoaan-rtcprgctünguptuti!' <©ut-ba&erg
heurfeen/ -

CnDe'ptUKranc&c^oon/fcïjafcpgedcrbefpjcuc*
• " ïiiv..

«E?.at flM$ beraaalbcr maai/geeft gp 'tgcmaalbc
• grim -

«5?jec£ofbten& ÉfPi^n^ nacntj.fart neen geit*

a?§3tjn;'
<J3cn .gelt-ac$ ma er geen fpoo? tot beugi. 39at boq*

be toefen

jTSet fultfem3tel-rieraet / (bat neeg Apelles ïjanö/

jöorgeemgKÓnfïcmier/g&emaal-rgrnbanberfrant
^ooj berutote bPoMr&gn b?engf>t) beeft öcfe

frgaargebjonrïrert

*©e toaerbe gaef bcg togng/gun bangaer geer ge*

frgonfben,
IDaer toe ban befe grggmet fleutelg op fg'n fp i

<2n rcntgefrf)o?entop^fiec!j^ombe fcïjilberp^

^>er ^arcnftatttjgept/bte eerrgtg (foo top Iefen)

j! iet fonbèr ftrenge fïraf gegoent geeft moggen
toefen

(<S5etupge3pbeto2aet5boo?. betren tanb gebatn)

3|eeft bit nt 't mal fatfotn ban foo een nrupn be*

flaen^

<©fga& g> futen gelaet/ bit onberfcg? i ent ben %q*
ben

3n garen $£fefter-raeb $et aen-ficgt geeft gebo*
ben/

en üaft geïtjrn een fïcett/ yaer bjeiging niet gge*

. b^eejH
'$p &ie eerflsauiustoajö/na raulus fégetoftft/

3|ielboojeenfucobclflft fgnbleefcg/'itoelrfc boen

gpraefben
Cn geeft ftet Iaaijife boen öc-r €möcn niet te lefen. $a 't b?omc Cb?. ifrcn-bïceb,) gent pbelgcft op

h££. t&aelf gcfantcn <2öob£/ $ttear£ ban' chrifti blaefben. [fnoob;
üetr«/ J ^eotoa^öan'tlebenb'gup^in'toogfgn^geeren



Stichtel jcke

Cn'g gebefó öooö bettoont atgt uberftant bat
gjoot?

XcBaegtuPauii lgf/bjaer-om niet meer fijn ooj-
öcel:

^ie öotS; wtiJleefty of bel notg atgting fielt norg
boo^beel;

3jaiefum felfë na 't bleefcg (öoo? Dien fitg 'tgert

af-toent

Wan al biat bleefeg'IgcKijö)ban nu niet meet en

sent.

&itt öatgp blinb ofbom/ bet fijner niet gebacgte;

.jtfêaerünftbat <©ob alleen/alleen 't itnncnbigatg*
te.

^SeflitQtelg'f&ebeucFlt/ beggettenboob'en oog;
©ie/ maer geen lijfs gebaent/ biag gp gem bjaerb

engoog.
^ij'nonefiphoius, fïonb gentm'tï)evtgcfcg?eben;
aUöoocüTmothus : boeg om gaer gephgleben.
£>gn Tkum bjilb' gp fien/ maer niet om (leegte

reen

:

1£aet lgbcn en gaer boen/ gaer gart en fin toajs

een.

©enbjoomenbp tejg'n/ itt allen bjoomen geug*

i

lijefe 5

*'# fLtjfsÈ Igbeloofe frfiim notl) btenfïtg nocg gge*
ncugltjcu.

$otgtang leeft fcgilberp / en fiet gaer fienber

aen;
;fl&aetfit [fegtgp] beel tipteen; boet boot nocb, ïe*

benö' flaen. (toalien/

31 ft foo •' ep ! toaer toe banu bjacgt-öonb? laetbwj*

Rijmen.
. 22 1

I ©te nimmer flacp behangt; bienicmanbangfian
maken;

©tenietupïbiecfcgenblocb/maer gom en aerbe
_3nn;

l©aer tce men nopt begeeft of noeft of mebecgm
l^eeloogenopecnplaneltlaet Dtebebtcben fcgjit*

Hen/

<en b'uptgcbeelben öag in 't boncner liegt be*
fegufeen.

©at een Erafm tii-iieeltbebebcl-ïjoopbcrmaen/

«lö lijrfc Erafmus fclfö in 't leben geeft gebaen.
*>telt inaer bit platte goet (bat Weerom fatljt

maeg flap mi
<2n tegen get bebiocft beje Bettcrstit'&e biapen.
©at maer 't gcfegilbert nat Den frjant tcfcg en

beijaeg/

€n ebenfoo benvap0üoot 't natten-bccit bettfacg.

©otgbitlgent malle klap; luant bnc g'locftnu
acnbooben?

H&tegoopter frgtitof frgerm ban bcfemaü' fjnpf*
goben •'

jtJaerbjaertoeban be luft ban 't fot en ninbftlj

geftcljt/

>£n miöben op ben Dag eenïiectfc fonber liegt '

©e,éonn'is;üp: tuecijnacgt. 'tï^crlcüenb' geer*

IgrU leben (ben ?

.êtraelt in/ goe'j'al irli mp tot boobc frga&ubr ge*

lüergt tipt. Gelijckenis der Heyl'gen geeft geen baet,

Dan dar men hevlig leerr <je!ijcken fbnder dacc.

©eucgt maeltnten atè een bjgf;bocy met een

goeren piefen

;

E e 3 ©t'«
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iSHttègeen beucfiben-lu|t maer goeren-minn' ge*
piefen.

tulr&bicr loef David (nïet ie(Te maer iorisfoèn)
e ï0ere!t opentlgre in blaren bjutn ten toon.

5>yn roem-rgr& toonDér-bosrii/toolVoaen-berboii*
gentgefcèn/

'©cojfpetïit/met tipt «iöobg-Vuoojt-eracgt-aen-ge*
öane/ reöen/

#eefr eenberfterbe JBaegt booj aen tn fcgiloerp

;

3i3iegaerbpanbentrapt/Döcg Doob/fooïuel aïS'fp.

©ec£ yeeftter Vocber-fgDg (bergalenboet mpfcya*
men)

«©epafr op pDer Ito goscg toaerbegepl'ge namen.
<£en beeltenis ban'tbleefrg/ bie tbléeg böl ttpt

bermaerkt/
<J2n(met een Voao^t gefept) biomiivenus moebet

natrnt.

*©?aegtcp 't beftnaamblgcKDeel [objoèbe ftyan*
blgruhcDen J

3£en acn genamen haênt ban bieelb' en falïcfieben.

3©atburf en Doet ben menfey > booj bit fph Iteuc

Vacrru
23ce!D ï)p (alg reryt$n onë of be Vuaerbe ©mpbt

€»abs Serre.
©ooj-Uoaerbevbojgentlje'tn! botgbie (cmnïet re

frpbèn. (blpben.
5n'tguacb) hiel reuiuiglycK berbo?gcn mocyten
Booj-maer een eerbre üjupb'. voel Vttaerbtg booj

.
een man ,

H-nefcupten burdt en üeel geen yemel binben aan;
«en aqjtec fjet garbyn ba fcyoone Vooo^D berfiahng

't g.ntoenötg toefen betfet fcan fgn bergiftc ötoa*
,Ung.

, .

itëenmaait öan vaat men maelt / ban'tfrelte
blijft men beet.

«©eucgb/ Itefbe/ ftoop/ geloof/en maelt men mm?
mermeer.

«©oog Welben trecatmenaf; boeft bit ficgmeeft
gebaren

jBet aen-gefuyt en Igf/of'tBamer-fpeelDergtoa*
ren.

(^oo bjaegt eota toel een gupt/botg trotse en flgf
ban beel

Tobi's of Abrahams petfoonop 't fpecl-tooneel.)
<2en I©gfen maalt-menoocfo fijn Vogfgept nopt.W at reöen?
$et maerafel felf is fot/ gelijta be maaerg meöe.

jüu feg Die htfiig bent om af-gemaalt te jgn/
3©atgjunb heeft ninen Inft om boo^c te ftaen in

'fcïiijn ?

3 iïom te 3gn benen* al£ 't lebin t$ ten enben/
(5©p felfgbanonbenent) booj bit gp nopt en fcen*

btn •'

<©f bat ïjet na-gellacgt/manneér 't fgn oogen fet

(©pfultfegebepnft bettoon / befmet toojb boojtt,

finet?
«ren faem-frreep en eenfmet/geen e'èlen aartgbc*

tógfmg)
3!jï 't bJaen-rieraeDjïgcalab' : Vuaer toe beel lof eH

p^pfing/
l^an menig aloecue geeft genaelt bannaenbeer t

't «©een fot en pbèl is/ en fcrggt nopt vaare eer.

3©at



Stichtelijcke Rijmea^ 2 2 _?

3©at&aet gclettt gtDttfit bp fcBt'öerp gefcpjeben ?, <ap t'faem wctnaem en facm/ moet ter berberffc*
jöbpt 6ah eenöoot fatfoen onfterfflijrb eere gebtn/ mg.
j^aet toe bangig 't gebentfctfegtgp] ban mijnen €nfeyoon gpnabeboob'tgemaafb'öfr-maalt/6

ftam: I botten:
&itt/ öftjS mijn baber; bat 'g mijn moeber / baet

'k ban quant.
*b&itt tisapen bm in becubj/ maer niet in baet en

toefen
"aDetijaerbe beutftb-livrey in chrifti tooojb gepjefem
3©eesberbï' bit lèef-Ioog bing/bacr niet ban fibim

i?WJ
giStbatubttbetbHebeober-baber ban'
«HJntoiebootf&'ouberjs ban öeejö' fiangenb' cbet-

ouberg

W&t ooifpjong befess bienfl#/o bomme jtam-aen-
ÏJOUbCCiS 1

CppjontBtmetuujejïftamjS op fiangfcljï aen De
mupj/

3111$ cet-(ja fcftanb)-tropöeen ban 'ö lebcnjï fcojtcn

i»up?.

3©ant leptet eentg eer in fuUB geflacïjtis op-fian*
gen

:

5© e <©cot ; maer niet u {tam/ moet f al te ma cl

ontfangen ;

35e t®oatf öie gy temeerenoupblgcBetberyeft/
^oc gUp meer fupben toont Die ban Ijacr ;ijn g'jc-

treft.

<^ groobe fotternp 1 toaerfalmenlmjffiept ïecren/

3©anneermeneerèfüecRtinfcfianDeIg't6berne,eren?
KÖettj ^tmm' en frfjimmen-tomw met al ttiat

bleefcjj'lijCKté:

tStiS nieuwen meerbet aajs booj Voo?men en booj

_ motten.
30 en abelaen be want/gemeen ben goe'n en quae'u/
^cfcftozflT' iftbie gp loecüt. 19bJ' oo^bcel i# el*

Ie big :

fcetftt anöerg onfe «©ob : bie fict maer op t luwen*
big.

€en ^ongehnrö of JBaegbin öoflclgcne Jjlc'er/

«Cenbjacf ofbjrett ^>olbaet / een gjocre Ü>jouUï/
een ï^eer.

©ieb'fianb aen-tmbiijru trcrBt/5ijn fraepmt
orgenbicnber:

jTSaer bjatljtubooj öcbonft: baet fpeett bebjieg*
nonfi onber.

't «peen 6'aogen mept en lept / bebalfc ben finnen

fo et/

<£n b'pb'Ie beeltenijS beïjeert yet fbiafö gemoet.
5>ofiomt liet bat gp u mnitgcfirötficft iaetue*

bxiegen/

«Ên'tfiert bejbjonbcrtftaetbooz't fcljoone frbil*

berliegenl

,§00 als gftpalleö gterninfrljilberpaen-fcftout/

^Ifoè oorn in ber baet geernboen en hebben fout.

5©usï6rngt b'onbjgfelnftbijojfcftilberp fijn boet*
•

fel.

Cntutöeugtbjoïtgetecltöooj'tffltte b£epn0 upt*
" öjoetfel,

't^f--
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't <©enrng upt frggnbeucpg mouten fcgaft De «£n boo? fulrB ïof/booj't beelb benïjaïbenlof onte
fïeelt.

©00$ pjijfing met gebeplt aen fnoobe jong' en
leuren/

<£nfian een bjabe3tel7geen maren lefgebeuren*
<canoc0/ö JbtrjilDer/Bomt uBonfl: m Bonfï te

BOJt»
't «J5efcgiebe bat fom-mglbanu geftgilbettüjojt/

<©f öecBt of bjeet&t gp af/m geeft iteebjïoog-ber*
lepbtng: ,

SfUtuatuftanb ne- mag/toont Jlecfig/ ofbooj-be*
repbing

Cot pet bat ftfikDen fal/of battet tg gefcfiiet

:

Jfêaer 't recgt gefrgteben felfg/ en toont gfip nütt*

mee niet.

©itg broept u bbraeg pinteel gebutig mif-betftan*
ten:

©oor u ig metter tgbt ( 6 toeeneng toaerbe fcöan*
I btn

:

)

<&oW btenfl tot fpel beraert / booj u tg beur en
'beuty

't «ï&eenernfibeftoojtte ^gn/beranbertinbe fleur;

<J5p bootfïben jsngften bag/ en neemt t'ontecfl»

ter lïonöe
(^oo beel in u tg) 't tëetfit ben i&etfiter «pt be

. mbnbe.
©er lebenbig' en üo'on toe-Bomfrig loon en ftraf

Jfêepnt IeetlgrB urn e Bont? metberto tebeeïöen af?

öeutrjt geen goet/

«öjfielgcfi ootn ooetfe of plancB met berto' be-

fineerD/metöoet;

't 25eelö i* een lamgig boeit bat fonbet nutof fin

ig:
't3©elcBniet teeracytigg geeft; baet fp^iietB notft

lettertn ig:

€enblepenb' oog bezorg/ 't üjelcB naacBt taen-
fcbouUien geeft/

3|oebatTtpigin't yartöte t maeibt en bie pet

geeft.

ïian bit boot-Joome tupg beg Iebeng merrB bet*

Blaren/

<£n 'tbetto-geBlab be beucfibbanj*aatn-ge&lab be*

maren f

't^Öeelb ig een retienaer/ t eplaeg \ ] al tonbe*
fpjaarBt.

3©at,pzg{rgp Dfenftjn felfg gebjetö onpjgf'lgcB
maecfit-'

llïetgtang 't geeft mee [fegtgp] fgnnut.jIBenBan
'tuptleggen/

sSnlebennacmen baet al t'faemboen fien / booj

feggeik
5Baer [otg ! J inat uptleg en mat lof Ban beplig

jiaen/
O&ptoonfelg^bie tgemoet uptepgen aart befcfiaen?
CptolcBbanftomme goon luampt imerkurialig,)

5BaecBttraeg en goebeje enen banbe beucgbaf-
büulig. [beelt/

«©pupt'tbet mannen lof /borg bit göp toont in

JBaet [otft !'] al pbelgtpt/boo? 'tBamer-fpeelfcge

toefen [tojeefeft

©an 'tBoubebupiubJg Beig/berbtorjntget mare
jjp 3©acgt
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1©acöt baer na /bat be Xiü bfe 'g peeren Woon
niet arftt

<©oo?beelb of frtjilOcrp tot boetcUocvb* geb:acyt.

•©oc&ig uto ftanb nietttoubi/ öte loong en (Irafis

oojfaben/
3!n'tïoon of (trafbaer-bolebnietfcftijnbacr en Ban

manen.
©aecBflelg' uuis felfö gebaant (bianttmmet bocfi

3ÖtffP
©tog (lommen rerftterg fteet) aen 'g tëerijterg

rec&ter ^P

:

*©en33upbe' geeft gpoocB bet 2&eute-ampt in bet

pellen/
<©m op betfcöepben bJnVtonfaligbolc&te quel*

len.

(fceebt of 'tberteerenb bupj / benboofen toe-ge?

lept/

%&m ®upbel felfs niet mee ban «öobe toaer be-
rept.)

«En om boojgepl bermaacB be oogen te gernben/
^>oo (telt gp mans en üjtjfö mtt moeber-naacBte

lyben :

1©at i(l t gp maalt bjel t lijf : maer niet '0 lijft

ceubjigftcpbt/
J&otfttftercfi bafupn-gbc&lancB/norft 'tgee(ten

onberftbepbt.
- JBonffreuü/bOfft fpottelgcB/gaetg&p ben t^npbel

malen :

Jföepntgftp batfip foo laet/ ató fip betïocBt tot

ji uó btaalcm
Jïeemabïeeniengel <#objïBomt fip bp-wglenTtm/

22 ?

teS'i»

(«een Bonft bie ban fijn bofcBRem BIoecBbiojt na*
gebaen.

)

iHaer booju mal gemael ie" 'tboltBtn toaan ge*
Bomen/

©at t aljS 't niet Ieelgc&ö fiet/ niet quaebg befioeft
te fryjoomen

:

©aernorgtanssmemg-maelfult&lcelgc&bjoeg-ge*
ba er

«©epjont&t beeft op iit bo^ft ban mentg marte*
laer/

Banmenigbjoom «©obs-fielt/bte met fulcB Boon
beft .eb en/

ï®efi peeren UJtfiFeBo'ufr en oojbeel Reeft beleben.

3&ojt af : bej'e argerniö enpbel m ipj-cteiaet/

&p fijn ban toat-fe jijn/ itjn argerniff' en quaet.

hit i$ bjel foo/ übi b^epn / ö .êrgilbeiy ijs ber*
nttfttg/

«En maetBt ( tcB Bent) ubJ fianb in fcftgn-Bonft
BloetBen&luftig:.

5Baer(laejs !
) toat baetbetftanb : Sflab'fteelnatup?

tebjient/ (bient^

%\& 't baer toe bient bat 45ob baer inebttg ont*

BaecBftelptbenmcnfcfi'ttocijtantinli|tenfcfteI<=
m erpen

;

53ie Boe-feBloerBtr ïpnte meerber fcRae boen Ipen.

't Vernuft geeft <©ob öenmenfefi /maer niet tot

fuldicnenbt/
2tljs baer t (ïmf-butpcBcïijtB; ben menftö toe

b^uptfet enümibt.
©er(tanbelftepb /niet Bonft : bencB-BracRten/ niet

öentB-bonben,
F i Són
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Ztin battftem ïüc nopt poótf/ in 't Baten ban öe
i
«Beeg oog-quaal i# gemeen/ bp cel en bponeel;

fonöen : ' *

<©ie 't biet/bat/ upt felfö Beur/ na nieubiss enfion*
flen blaacBt/

Cen-boubtg/flecftt en recljt/ toe! eer-ttjto geeft ge*
tnaecBt.

3©ilt g'uto berfraisb boen ften ? bjel aen foo laetubt
ganben

SitB ruften bancenbiercBquaet boo? beteet'ber*
ftanben.

j^it.5 tn af-gobifeft bolrBen g£obebcclben-eet

<©efetcn / gaten Uip ( na 't ItjcBt ) b'af-goobfcge
^eer/

H|ier titffcïJ^Ö- b'pble fionft (ban pb'Ie menfeft en
«öpben

30jtugtbaer)fcefl.att eng 'tBupoValjiBnpf-taetfiart
bannoben.-

Cen Bonft / ete/ foo men fteft pet bjpBeptg baer in

geeft/

jjüodj palenban goe beel/norg maatban njtjjSen

geeft,
gin 't gup£ ban Blepn en groot (b'ctbtnbing Bant

onö tooncn)
^>al beel-tpg meer geöeelb ban Icbcnb' bolcfi in

bioonen.
«öe muur / baacfc bet-gepjonrBt ban Baten fcfira*

len^eer/ (niet meer/
3©at geeft-f Bent bjeber-om ? oog-toepbing / en
3©at nut Ban fcgtiberp op 't glafenbcnfïer geben/
^an bat baer boojfietltcgt ten huv$ üwb upt-ge*

ürebcn*
ff»

^oo bjel in 't eerlgcB gupg alg in get bupl bojbeel

:

J>oo üïel in BercB alg Btoeg : retftt of ten toaer öe
oogen

ftetöabb'/öebeucp booj't oojnietinïjetflert fott
mogen.

3©at tuil btt <©jgfe grg'n/ 'ttuelcfi lang ban
meet en baert/

Stotntfigcfien uptigetoolctt!? bat 'g <£ob / «Bie
<Ü>ob 'biebSletbt

jftet allejê mat er 10 in ftner en toom Bon Boutoen?

IBiengöepl'g ^ooeft-toaerbitfieengeen aerbtfdj
gefteht Ban fcgoutoen -

?

J*p briefte bommictjepb ! norgtano leert frfttlberp

4en 'mtnfien'tnetBte bolt&ban batter een <©oö
5P-

€llenbige i^eefm-ff; bis 't aller toefeng toefen/

'tï©elfB nopt acn-bacBtig Bert bepepnfbe fonbeï

brefen/

*©ie'tal-berflinbenb'bupj/bie ondoen g?ooten
«©ob

25n leuren bergelijeKt en leelgcB geeft te fpot.

ïöatbaetftetnuof'tb^pnBem birgt atëonom*
frgjgff'lgtb;»

€n in elcB minfte bing nocgtang gegeel berblgff>
hjr&J (meer

©epnftntet/gelgcBenaer/bepnfr niet/ of immer*
(JDobUiaer banubï geften: uto oog firaelt niet foo

beer.

^pttrgbcn met <©objs toil/bte <©oöte bootfen

trarBtem



45etupg7 ö £>tpilber / 50'n utog bbiafen fiooft$

mif-bradjten.
£om-toijlm brengtglm <©oö gclrjtB een ^>o»nc

boqjt/

©ie in baer miööen beeft 't Hebremfch bter-Iett'ricb

tooojt

:

^om-bjijlen boet gftp bemin bertote booj-febnn
bomen

jISeteenbjie-öubblebroon/gelijcB be#aug ban
fioinen.

«JEnafófipal-te met getogen itt op glag/
^>taet Ijp metDUbb'leleen/retfit ofteen /«»«j toaé.
&u|t/tuft/berbjacnbe yanb : niet <©ob$ geöaent/

maertojen;
J&ietlof/maer plagen (tof luojb booj u bon|t ge*

geboren,
'fiï^eb een Djie ftooföig lijf (toaer loopt öe löffe

bril!)

JÊ>icnfiaen/'tbab mee een naem:maer/6 mijn pen/
ftoijg flil.

Sficb ! btoaefbept al te gjoot ban bm getoaenben
Cf)?i|ten

:

3©cï bjaert om fijn belacbt ban 3|oob' en ffêacb'*

metijten.
2ttÖ

! fonben/ ujaett betoeent ban al bit fonben

,* ^ .
blicn

!

r©ebjeen paft troogen beft/ban fcljilbetp te fien.
«0an ocfii of'js ^cbtlberjï banb alleen fo ftout fletbö
•£'-' toaren/c« fp 't niet na en be'en/bie'tbolcB/^obfS bjoojt

btrBlaren.

Stichtclijckc Rijmeai 227
l©ant op papier/ 0003 pett s fn Bertfi boo? mont*

gefebal/
JBacItm' in een / beel-tal / en bieer in bjie-tal/

geen-tal.

€en onberbeelijcB punt booj-fnijt-men tot biie
malen/

€n gaet lo eer bjieb e gjootftin eenigpunt bepa*
len.

l©aet blijft £»«/»"</« nu/ totenjö tytpn. (Hoefeerder*
fmtft)

Üopt ban fuïrB re&en-bierr6/ nopt ban beejï ureer*

fionftbiift.

't t©aer een-fijnban bc bjie(boo?-bjaer berbo^gemv
beben ;

Watt op mijn gloof gegjonbt betujarbt <©obgÊ
falirftcben)

<£nt'Ben ofbj?aecB irbntct. 3©clfiem bit bier foo

leeft/

©at bp tot ©aber <©ob / tot geplant/ Sttfmn
beeft/

Cot troojter «löoDcsï 45eeft. 45obg eer moet <ü5obe

binben.
Sdllecn té bit mijn bjcnfcb / booj toaarftepb te ber*

brijben
3De bolle boolwg-blaag / bit fcfiier ten gentel

•tbooft
10erflcben beeft/e» <©ob fijn bjare eer ontrooft.-

'tiaermeten bjepn-gcötryt boet ficfj mgn geeft ont*

roeven/
't1©eltb'JSijf en tbrift-5iel-bert/ fcfieur-futDtig/

in bomt boeren.
Ff j <£ea
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Ce» peber tot l een «teuto en ttaetber btnöet 3jjn

39an 'tyupjte toefen >ïr>obg / bieg gaet gp tot fjet

fttjrön/

©an fijn bjoom-njr&en nop / en ,ƒabel-ftoang're

gerffen

(<©m anbten ootfe gein felfg booj fijnen bonb te

perffen;

«gn beelb ficö t toefen <£>obg : <£obg toil (toaar

ban be tocet

<£n boen <©obg 6enms iijn) blijft öp gein in 'tber*

geet.

^>oo gebben [na men fcgrgft) ttoee %mattë/AUx-
mier

Cn Am*s,w-tübtë/ be eene tegen b'anber/

<®oïf$ £>oonna epgen gcoft/ met na ^tf)?iftupr/
gebeclbt:

3Dat geeft bat ©aber-ttot|t en ongebaï geteelt

!

<E)e Keyfer, üit 't fdapicr en JÖoerfcenber gefröillen

SElt'famen gaf ten bupj/eon geen ban bepben (lil*

len.,

<En fcgoon gp b'pb'lertoifr toelfiart en fcfjarp bet*
boot/

'* I|«ïp niet : be <aob-maeï-Ittft toag inbeeg ttoee

te groot.
3©ie ifï öie 't aï berïjaelt 't geen menfföen toel ber*

flerend (nieten

:

&'€en toüin <£öob tyie <©con/ enb'anberbjiema*
«©eeg Dat ftjn toefen een/norïjtangbue-namicft is.
^n beelen is oocn 't bicpn foc btep in öupfternis/
«©at fp 't geel toefeném in 't minfïe ftofjen wip*

ten/

Deel.

€n feggenïjetn norfjtans onenbtg/in/en Stipten

2U toat er leeft en tg. ,f)ult6 tafen paf} be Heer/
©ie «©ob na-bootfen toil/borh toepntg totoSabg

eer.

© ! Itert&er g'igtne öerefc/bie u gaet jfêoeöer noe*

men ,

©efaotgem niet alfoo bien gp burft©abet roe*

men.
39e bmtgten bi e göp geeft en utoe mael-geeft binb/

<£n 3gn be bmegten met ban een op-retjt <©obsê

èinb.
©otfi bit 'S <© eïeetb en Soft : be nonftelg rbe b eetnett
rarrba/ij berber gt bees inonbren noo? be leecben

;

©iegeernontoetenb'3ijn(enmepnen 't3pfo goet)

3 n alles toat m'gaer niet booj beelb aen-ftfiou*

toen boet.

©e23ee!ben[feptmen]3gntot fletïjten toOltBg

gergben/
(t©teg toojben-'s ootfc gemifi ban oube fuffetoij*

ben)

€n baren (na bat ons be beeïb-boo?-pIepter fept)

3U$ letter en «f>cgjiftupj/ intgert aen-bacgtig*
gept.

O <3üOt& <©eeft entooojt / bat opt foo fneöitij

pojben
Cot beutgbe/ftnt toanneer 5gt ggpfoo fiompge*

toorben/

©atggp (footoaantben menftf)) feracgtlooStec

5Pbcnfcgampt/
en't^cgilbers ganbentoewÊ ^moettceöea wu

ampt i
©̂e
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speönoö ban <©obe^ J&oon/tg ong te nut be*

fcïjjcücn"

©anbicr boo? cènen <ü5eefteen bjatljtelijtB gebje*
ben.

CmBunftigenop-rerïjtbJojt allegbaet bertelt/

<£n Blaerber ban ben bag 't gefcfiiebe booj-geftelt

:

(ïjo*9P aen 't fcftanbtg bout ben boob beeft moe*
tenlijbcn

5©ooj licföc tot benmenfrft en boofft epb fijner tij*

ben)

22£

39e gantftfte letter <J5obo7lic0t-ftroomig aljs een
üloet/

gjs nol ban befen boob/bie leben erben boet.

^aerftoojtni'tnnaatBtecn-aoub bc ongebalfrftte
monöen

3Dat l&aaffD-Iam meer ban jupftop #aafftï)eH*
tqbtberfeonb.n/

't^elptniet. ^oojfrJnlDerptoil'toog bebjogen
3tjn :

3t!0 lag bess ftrupcejs mtnb' in 't fienban Brnpteja

fcftön.

«f.js ban in fcftilberpincer pitssban in 45obë reben.'

^f ijs 't ©eloof gebeft op fbmmc bommubeben i

Cenboobe momme grim ban bit boen bat men
bleet

üoe iefa fonber frfiuït en ni et onbiillig leet f

<©fftoe ïjpepgenbjil/bpauD banbrupo en fcftatibe/
:

33erüjon/öooj g'ftoojfaeutfjept; een üjaerbe offer*

ïjanbe i

<Df 't nebtigfrerefc geroep ? of't bttter UJttet ge*

fpot
*

Jföet fijnen naren bo?ften bang gebetrt aen <©ob '

3üan 'ton$ boen ften be ftof ban foo beet toveeb*

bert-ptjneni

€n tioc gebult in leeb üctoys ban fchulb moft
ftftrjnen ?

<© ! berr' ban baen : fjier/fjierig b'apen&ouft ge*
fiupt/

Cn 't onretfttfmijtbe ftanb beegboob foo pb'Iijtfc

upt.

©ocfi t' bJtjlttb mijn bepijnfjetquaebt terne*

ber-lcggen/
$out/ bie bit leeft/te goe 't geen itb Qier toe fal

feggen.)

Mm bcelb ben tyctt aen 't Brupg- in fojm ban
grietrfröe <C

:

Wa& bit frjnsS galgö fatfoen 't fitng gp foo boe Ijp

le'e.?

3jn °tupt-gefpannenïijf(na 'talaaglijtBbcoj-ber*
tellen/

'tl©ekBDow<<baerbanboet^Ban'toogbe&ecnberö
tellen

:

#u gaetboojbepbe beet een felbe nagel fi een.

<6enöecB|el macltmenootbboojeenba fijne leen:

"•©oojbeejjfclinn-eerbacrljept bJil (Bar/) bebonfi

i)a<er maren
2BefjagfieWcbbocn 5ijn booj b'eetbte Cbjtften*

frijaten.

€n notljtans onber beejsnaein-bjtenben/ mceft

boef) al

©ol r«««*-janttterp / geeft ffjfjaamte gantg gein

bal- ~ ^
f f 3

©ooj*
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©ooj-toatt een anb're fröaamt Reeft ]jem / öie/ g^cn boob beg 3©etg / öie '# bleeffBiS fiefnjjjbem*
begeerben.

<©ocB toag 't ontftti>iböe hö ben cuben Abraham
«Sen teecfie» Dan bet faat 't toeltB upt get fijne

tmam

:

l^an't faet/'t toelrB booj fitt boen 2»ibS menfcljeii
boo|t-gefiomen/

3E)enboob booj fijnen boob baet Statuten ïjeeft

benomen :

^oo raaft oocB fijn geflatfit een teptfien ban öê

fonb/
<©aer 't in boob-fcftulbicfiepiiïöepl-Ioflfen ftanfc

boo£ fionb/
€n eeutotgehviey ban 't jota ber 3©ett' en Xeben
;©ooj chiiitum af-gelicbt/nabatbp öab geleben f

<©eleben op een fteut/t toelrB epfcfjt cenfcbielnclt

gcaf/
<©aet bp/na bojten tijbt bettoecfit/fitfi «Pt begaf*
3©aer-omtoaft oattoel eer ber beuren bepbepof*

ten
<£n'ropper brempelg-fiout befïreBen toefen moftc/
(25eflrenen met fiet bloct beg #aafcfi-lamg) inbic

natftt

«©oe <&oH geflrenge boo' foo menig menfeft om*
bracht^

^eftfjlen't boben bout/ bit 'ggalgg fatfoenupt*
maben/

©etbeelbenong De poojt toaer booj men moet ge*

raben
26lOBtmoeftDct ^tin aen-febout / en bat fuit&fim ^n •» hemels Dooge fiupsV öae* €t)lifw$ boo^,

ongleevben I getre'en
'

®ooj

niet gerebent

©ootmenfeb/ eerttoojm geleetB/fiet aen-gefitïjt
geteecfent

:

*©oefiem alg'ttort / toaer na öe fmaat fifn pijlen

fcfioot/

©tranbrt flof uan fdjaamt fijn toangen maecBte
root.

Haenacbt« Remoffcïjelm/ja aller ftfielmen fnoot*
lïe/

(©f fcbanbelgtfeenarr'/ja aller narren grootfrc

.

t©e toalgelijcbc brecfi brem' on ber ftraten giet/
't©eiatöt(tebatmenbinb/toas foo beratbtnorR

niet.

^e fomm'geReerbenftemberfmabeltjcBRaer net*
«en:

«©efomm'ge fcRubben 't Rooft en titelen aen 'tbt*
gec&en.

3©at fteeftbe bnpfternig/ raat Reeft-g' al niet be*

ftaen/

«©ie mibben on ben bag ben bag beeft boen ber*
gacn 1

3lïeg/Iiegniet/5lt>aaIber<sRanb : toant matfimen
'tRtupgaf-tret&en/

^>oo moet m' aen 't Brupg geen beel beg lijfs" toooj

't oog bebecBen.
Ilecftniet'tbefncbenbleefcbaen'iS&rupgberbloec*

te bout (feftout*
%\$ open Ranb-gefcRjift bloot moeten *§n aen*



Stichtelijcke Rijmend %3Ï
«Dolfijnen öooö en bloeb in lept» 5tjn toarc le'en.

3fl&ant1»aer-oin\»il men boeg acn b'oube boltng
ftangcn/

Cn acn 't gegroü ban u/ o 3tf-goöift/ontfangen i

%n'.$ peeren '^bont-mart / baer bjojt ban u ber*
bbjaalt

(3ftoo$ bemin) bc ^ig-genoot al fittenb' af-gfje*

maalt i

35c bange lijöenss-fielcfi / bte chrifto 't bert be'e

brcefen/
^Diemoct in 't tafereel een $auenmif-üclcu toefen,

<©aeii lacht öemedecijn,bat in ufthilberp
ïpet bloeb en matei* büeb jupftupt b'onrccftte fp :

't Hatijnfcï) i.n.r.i. tot oprfrftrift aen-gefmeeten
3©at bjtl bat^ jjeeft ban 'tlimpgi Hebrecufch eiij

Gnecx bergeten ^

<©f iftom fcat be,i>tabt en moebei' ban bU fpiaatb
tJDca C5eei in fijne leen ig Inbeng meelt' oo.ifaacl» 1

X&Dtfy uwer toe tuil icïi lang in beelbcn fepl acn*
torjfen/

«Pieöeelalfonbei' fepl/noffitatusniet ^ijate pny
fen.

HifKiai ïjeeftbc llang/bjel eet booj #obg berinnen/
'tSTctnobt-öulp op-geticïjt/uptpbei' toefb-gebaen:
{^Dooj'gbolcug af-goöerpen bomftept nja|t ban

nooöen)
3Bat epfcfjtbanonfeeeitbr/bie galgen maetfittot

«öobcn^
Jïorbtanö gpbtc ('tsptoicjpet ficbtelgtfes' bc*

gcei't (meert

*i'3©;!rfi onc
1

foo toaarben boot ten naelïen efl'or%

't<©ebjooic6en&jootenlBtJtt/fla 'peeren üjoo?é
genomen/

^>ijn chrifti bleefcb. en bloetg betepcèenijs bol-feo*
men

:

^>gn tot gefjeugenifiT bejö He ben-rij rfiett boobjs :

.érjn boo? 't <ü5ob-ltebenb' fiactluat fonberlingg en
groots

:

^fjnteptRensbanhetlam/t'toclcfcberabimetaen
ban bjrjfrn;

©oojoien'tniet uias een bemto7ma« boojbe
jielecnfmjfe.

€n notïjtaiijs brengt norït tooojt nocfj teprBcnö
'tlnupöintljert/

<f>ooIangbes ^ceienjorfe noeft toert) gefiftoben
loert.

2.ijbtbjatn<©obou-Icybt. <ü?ebulbttn cpgenltj*

ben
^alitecn bceïb'ntG jijnban chrifti irjb'ltK&fïrööen,

ereet chrifti trebcn na/ in baat en met m ftfjjjn*:

IBooi anb're tnn fcïfsf fuit gpt beclb chiüli ^ijn.

ïlribtmctbielecb acn 't nrnpj5:bpfalUiielenaften.

<Ch ottbergetcly rü/fün urnpg u bert boen ra&en,
3Dat 'ö benige fcbilbcrp al» liefbe blijrlicn boet

59 at gp *©obö ,f>öon$ gebaant' bracgtUbenb' in't

gemoet.
itïaer 5ó'tgbp b^icnbban't toleefrtjjfiaetg/tegtn

b te n bn ten/

©fficmtu fiett om jjïcpt of tora&e acn te baten;

<©f braegt glip 'tliriipö (bocb met gftcltjdi bet
ntupss betaamt) (naerat

:

31n't benbcl tegen ëutcn/ of bie men Cfiiiften

<©f



23 = Tweede Deel.

<©f té 't gïjeKtupfte ggclt eg aerb' tttoi ttooft en
ïjccrcn

©f té u gcefl bebjutbt metbupl onbupg begeerem

<©f té öe bupra u <©oö ; ©eieltg ccrcu <©oöm ,

<©f l3oet u bert of bier ofoaer inaerofcfte mum',
't £p Roe' bcel lofé ofgp/ ofanö'te tt toeraenne»

:

tt&ê toté/ocis peeren booten focrbt gbpniet te

ftennen.

Sücft Cfijiften bicn icBittp booj &cn ontijjtftett
ttfjaain

1© at 0e&4: gftp Cfmfielgtr i bebalben (leegte om
naam.

3ficö C&jiften! öie / tertogl ggp bolcgt u biinoe
lichten

2&erooft bïgft ban bet licht 'ttoelcb u gefitgtmoet
webten»
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STICHTELYCKE
R Y M E

D E II DE DEEL.
Ghewillighe Patientie.

<@fte

:

Lijdens Remedie.

N-

Het gedicht fpreeckt

:

GZ\t»ets, tfWoorden-pronckery,

En vmt Wj Lefers, niet m my:

D'Autheur acht fulcks voor nut ibsktfll j

En heeft , al h,;d hy 'tfchoon vermocht,

Uut dat ,tnaer krach) van /lof getocht :

' t H atuyrlijck fchoon hoeft g/en blanikttftl,

Etrouwe hei ten, die nu lijdt,

En wachtmif-fchien noch fwaerderftrijdt .'

Daer al de Werelt 't oog op heeft,

En, hoe-wel kkyn en Hecht, voorbceft."

Die valt tot noch toe hebt geweefl,

En 'tquaedt, doe 't ver was, niet gevreeft:

Een ding hebt gy voor al van doen,
Daer hert en fin fich na moet fpoen :

Gedult,een fchoon en eVlKleynoodt,
Van Prijs gering, in krachten groot,

Daer al des Werelts befre goee

Ver in waerdy voor wijeken moet

:

Dat, als 't in 't hert wel is geraeckt,

In ongeluck geluckig maecktj

En als 't eens valt fit in 't gemoet,
Indruck geen druck gevoelen doet

:

't Welckyeder niet verftaet die 't noemts

En elck niet heeft die daer op roemt.

Dit '\9tt daer u dit Dicht van fpi eeckt,

Op dat gy 't foeckt, foo 't u gebreeckt j

Offoo gy 't hebt,forg-vuldig houdt,

En vafte Ziel-ruft daer op bouwt.
Geduld t is een gewilligheyt

Om al te lij'n wat God opleyt j

Door een oprecht Geloof gebaert,

En in een Ziel vol hoop bewaert

:

Een onaf-roovelijcken fchat ;

ïen fteua-ftaf op der deuehden padc 5

*33
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Een toom van eygen finlij ckheyt %

Een muyr van onvcrwinli) ckhej t j

Een bed waer op de fwackhevt ruft j

Een water dat quae luften bluft;

Een deugt,daer wan-hoop door verteert|

Die 't angftig murmureren weert,

Die 'twaerde Woort,Gods edel faet,

Niet leven-Ioos in 't hert en laet.

Dees is 't waer met men Zich voor-Gen
En alle lijden 't hooft moet bien.

Nu is het dat den ftrijdt begint

:

Wiebelt verdraegt,wie meeft verwint.

Geen leedt moet u te rug doen gaen.

Ift groot : dringt 'dies te ftercker aen.

De deughdt krijgt nu haer rechte ftofF:

Hoe fwaerder deucht, hoe meerder loff:

Ift konft te zeylen voor de windt ?

Verwindthy die geen vyandt vindt ?

Vindt hy oock vyandt dien 't wel gact»

En al-tijdt blijft in eenen ftaet ?

Sa, nu ift lijden voor de deur,

Lijdt wel of qualijck,gy hebtkeur.
Diemenfch lijdt wel diefonder fchult,

Sijn lijden af-lijdt met gedult.

Geern lijden maeckt het lijden min.
En God heeft meerder luftdaer in.

Maei foo m' onwillig lijdt en fwicht,

't Walgt God,en 't noo doen maeckt niet licht.

Wie willis jj \y e vrees verfwackt

:

Wi" 'wie licht flabackt.

•ck,«n kloeck Meent toe;

Derde Deel.
De bloed' is in 't begin a! moe.
De kloeck', hoe-wel van buyten ang,

Heeft ruymt' eH ruft in 's hei ts bevang:
De bloode (onvaft in 't Geloof,)
Die geern wei 't lij den van fichfehoof,

Maer toont hem als die 't niet en doet»

Mift trooftby elck, en in 'tgemoet.
Waer toe in 's ftrijdts begin dan mat?
Het Eng' is doch het Zalig padt.

Gedenckt waer voorgy wort geacht.

Van and'r en van u felfs gedacht.

Gy voert den hoogen naera van Chrift:

Hebt gy op lijden niet gegift :

Soo heeft u breyn maer windt gevat,

En letters fonder fin gehadt.

Wilt gy zijn 't geengy wort genaemt :

Of lijden paft op u,offchaemt.

Hier lijden, foo gy trouwlijck dient

:

Voor God fchaemt, wort gy 's Werelts vrieat.

Soeckt hoe gy wilt;kijckt om end' om

:

Lij'n is de Ziel van 't Chriftendom.

Sijt gy een lit van Godes Kerck :

Veel lijden is u meefte werek.

Gods Kerck is een gedultfaem huys,

Sy maeckt het noyt.maer draegt wel kruys.

Verfchuyft dan 't lijden niet t'onty :

Veel beter eeuwig dan vroeg bly.

Ontfluypt het niet door fnoogeveyns.
Vermijd het niet door bloo gedeyns.

Verfmaekt het niet, (hoe feer gevercht,

Hoe feer genoodt-perft en getergt,

n

Hoe



Hoc fcheenen kans fich daer toe biedt,

Hoe fchoonen fchijn gy daer toe fiet)

Verlmackt het niet (ach ! Chrilten,neeii)j

Door dreigement en Jatter-reen,

Noch daedthjckheyt noch tegen-weer :

Maer wacht tot dat de Hoochfte Hecr5

Offelfs fi;npi;l ter wrake fcherp, .

En 't jock van uwen hals af-werp

;

Of u, als een uyt-nemend knecht,
Ter doodt toe laet ia fijn gevecht.
Den Jait neemt niemand tijdig af,

Dan die hem eerft te dragen gaf.

D*e fekerft weetwaer-om, waer toej
Weet alder-beit hoe lang en hoe.
Van God is geen geduldt begeert
Dan willig en ongeforceert.

Als God ons lijdens ftoffbefcheydt,
En 'tpadt vanüjdfaemheytin-leydt;
Die dan wel lijdt, maer geein niet'wou,
Enfoohy kon, niet lijden fou

:

Draegt 't ki uys niet dat een Chriften draegt
En willig fchort alit God behaegt.

Dat kan,ja moet, ekk wie hy zy,

Hoe fnoodten boos,foo wel als hy.
Dat doet wel die na 't Aerdfchheel haeckc
En in 'tgemoedt van wraecke' blaeckt,

Dat doet (en moet wel door de noodt)
Die valt in 't hert zijn vy'andt doodt.
Maergy, O Chriften, n'ietalfoo 5

Die offchoon hoop en tijdt fich booj

Qra. 't quaedc door 't «juads te ver/Ven

Stichtelijcke Rijmen. »3J,

En 't lijdea uytte weeg te doen,

Veel liever u God-hoo; ig fielt,

En onder 't pack van 't lijden fmelt.'

Kortaf; hoe lang,waer, en van wien,

Daer heefc ons oog niet op te fien

:

D'uvt-kip van bly ofdioevig lot

Staetniet aenons maer heel aen God.
' 5oo oock de keur van 't Inllrument,

Waer door hy ons het lijden fendt.

Ons over-leg en Aerdlch veritandt,

Als 'e lijden komt,moet aen een kant.

God in fi|ns Soons hooch-waerdig woordt,

Moet fteets en alleen zi|n gehoort.

In 't lijden geen uyt-vlucht,dan vlucht,

Om-fichr,Gebedt,en Noodt-gefucht.

Soo gy dit wapcn-tuyg gebruyckt,

En noch in lijden blijf? lbo duyckt,

Endenckt dat van Gods laeffenis

De tijdt noch niet voor handen is.

Dit is de les. Nu hoort de re'en :

Die 'dijden oytgeern lijden de'en,

Waer door in 't hert de kracht fich ftorr,

Waer door m' in 't lijden lijdfaem wort.

Gods waerde Soon, 't onfchuldig Lam,
Dat door de doodt den doodt ontquam,

En, door fijn lijden dat hy droeg,

Het lijden eeuwig van hem joeg.

Dat 's 't Oorlogs-teycken van ons Vaen,

Daer wy 't geficht op moeten flaen :

De Ster, die ons voor-heenen licht,

! En mae«ke eens reenen klaer geficht

:

G g i

t)rö.
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Derde Deel.

aj.

De Pilaer dis ons onder-dut.

En alle lij Jen maeckt te nut.

Hy Veld-Heer is voor uyt getreen,

En heefc fijn lijden door-geleen :

Ons was ons deel oock wech-geleyts

Nuis 'c ons beurt. Weeft nubereyt.

De Mee 'ter felfs is voor-gegaen:

Hoe derft* d; Lee linck blijven Itaen. ?

JNoyt blijckt des Dienaers trouw foo feer

Dan als hy lijdt met fijnen Heer.

Wat Ooilogs-man (ten zy verfaegt

En die na trou ofeer niet vraegt)

En leedt niet geern al wat hy mach
Soo hy maer öp fijn hooft-man facli

Wie is'er die met recht veiflouwt,

Wanneer hy I E S U M , "t Hooft, aen-fchouwt,

Wiehoudter noch een duylter oog,

Als hy bemerektwathern bewoog ?

Sijns Ziels natuyrlijck neygen haets,

Gafhy fijn eygen wil geen plaets :

Maer God,wiens wil fijn Lijden wou3

Gafhy fijji wil,en was gerrou.

Des levens gloi ieufe Kroon
Ulonck oock in fijn geficht foo fchoon

Dat hem al 't quaedt geen quaedt geleeck,

En,doe hy kon, voor 't quaed niet weeck.
Op*t Eeuwig was fijn oog geveitj

En daer-om koos hv 't quaedit als beft.

Wel op dan Chri'lten "kloeck Soldaet,

Siet hoe u Hoof: ren fit ijdt-waert giet.

Dencktj als hy dacht, lij dt als hy ksdt,

Soo leyt fijn Kroon u ooek gereept.

Denckt : Wat God wil, daer moetick aei.

Veel liever geern als noo gedaen.

Lijdt,al waer God van lijden fpreeckt.

Buygtras. Al wat niet buvgtdatbreeckt.

Niet maeckt den laft foo goet en foet

Alsgecrn te lijden wanmen moet.
Dan moeten wy, als 't God ons geeft:

Dangeeft het God,w2nneer.men 't heeft

:

Dan heefc men 't recht,en op fijn rijdt

Wanneer men, als een Chriften üjdtj

Wanneer menfijnes doensgewis,
Onfchuldig en verduldig is.

Verdiijft dan, eer 't de Ziel vervuylt,

Al 't ongeloofdat in u fckuylt.

Verjaegt het uyt u, is'er yet

Dat anders wil, als God gebiedt.

Maeckt u geen wil als Godes wil

:

Soo lijdt gy willig, wel,en (til.

Een hert dat willig lijdt, is e'el;

't Sietflechs waer-om en niet hoeveel.

En of 't niet wilt waer-om 't verdi oeg3

Gods wil waer hem waer-oms genoeg.

Hoe willigmoet het dan gefchien

Nu God foo veel waer-om laet fien >

Soo veel waer-om,die flikken kracht

Wel eer in Gods-Bemindewrachtj
Dat fy,felfs in de hoochfte pijn,

i Stil en doorduldig konden fijn.

j God fend ons 't quaedt. Maer om wat fa«k ?

' Op dat hy ons te fteicker maeck.

«SS



Hy heeft geen flerckt,die noyt en leedc.

Move hielt hv't velde, die noydt en {treedt.

ttoyt iheedt hy ftrijdt,dien3 (onder moeyc,

Jietleven na fijn wenfchenvloeyt.
pt Is eygentlijck,wat God op-legt,

Geen ongeval, maerflechs gevecht.

Geen ramp;maer uws krijgs avontuyr,

Som-tij dts wat foet, fomtijdts heelfuyi:.

Geen ware ruik ofheyls verlies ;

Maer vrucht-rij ck arbeyts uvt-gekjes.

Geen ware goeds of lufts af-bieck

:

JiJaermanlijck loopen in het fteck

Ka 't prijs-ftuck dat God i'dfs op-hangt.,

En die kloeck loopt, alleen ontfangt.

Kaeckt u dan lijden, houdt u koen ;

God wil u daer met eer aen dcen,

JBy ftelt u op fijns lijdens Veldt j

Verdi aegt gy wel : gy zij t een Heldt.

Een Heldt, dien Godt met vreuchden toont

Aen 't HerneKch volck dat met hein woont.
Een Heldt : dien God met lofverhoogt,

En voor fijn heylig heyr op boogt.

Ons treft by wijlen tegen-fpoedt :

Wy achten 't quacdt,God acht het goet.

Waer-om? hy wil dat 's weelds gebreck

De Werelt ons al bet ontreck.

Op dat wy vryiijn voor 't gevaer

Van na 't verderf te gaeq met haer.

Wat fchaedt het doch al woi t men quijt

't Belctfel van fijn hcogft profijt ?

Wat batet oock, alhoutmen 't lief

S&chtelijckeRijmen.

't Welck dijdt tot eeuwig ongerief?

Mei ckt llechs in alle quaedt op 't endt:
Soo is 't geen quaedt al wat God fendr.

Daer is voor 't vroom en lijdlaem hert

Soo fwaer niet dat niet licht en wert.

Dies dubbelt hy fijn lijden dan
Die deynften niet ontgaen en kan.

Daer-om ift 'teenwaerachtig woort,
Uyt een Onchriften mondt gehoort:

'SToont mp een menfeftoie üinffieptöeeft/
31rö toon u een öi,e Itjbfaein leeft.

Wat doethy diegedult verwerpt
Dan dat hy 's lijdens wee verfcherpt f
En, fuchtendom vermindering,
Krijgt mindermgs ve; hindeiing.
Oock, als men Gods getrouwen raedt
Met dieper ei nit ter Ziel in-laet.

Wiens lijden,als hy lijdt, is 't meed?
Dien d'ongedult laecktin fijn geeft.

Wiens lijden,als hy lijdt, is 't minft »

Die 't willig lijdt, en achtet winft.

Wie achtet winft? Al die 't wel vaet.

Wie vaet het wel dien 't eynd verftaet.

Wie is des ey nds gants wijs en wis >

Die wel weet wat een Chriften is.

Wie weet dat wel ? die 't oog af-treckff
En verder dan opde Aerde ftieckt.

-Bekent llechs, Chriften, wat gy zijcj

Soo is 'tu niet al wat gV lijdt.

Hier is geen Canaan voor dy,.

Daer aerdefché wceW en v reuchd i»Xfi

9 S 3
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Dacr gy in mackelijcke lult,

In vlcefchclijcke fachte niil,

In uyterlijcken over-vloedt

§ el3 ,.. Soud leven fonder tegen-fpoedt.

ï 14. Hier is voor dy geen tukken handt.

Hier is voor dy geen fulcken Ismdt

Dat waerd zy dat'er 't hert aen-kleeS

Ofdat men voor 't verheien beef;

Dat waerd zv datm'er flag om Ha,

Ofims-èr in 't geweer om fta :

Dat gv met forts befchermen moet,

En houden 'tin door raenlchen bloedt,

O neen : dit 's u noch toe-geleyt.

Noch van God fek'cr toe-gefeyt.

Dat was voor 't volck van d'oude We^
Dien 't eeuwig niet was voor-gelet.

Haer was een landt van fahgheyt

Op defe Werelttoe-bereyt:

Een faligheyt en feeker let,

Als 't leven was na 's Wets gebodt:
Een faligheyt van God vergok,

Maer dienochtans eens eynden moft.

Heel anders, Chr.fren, ift met u :

Want doe "«-as doe,en nu is nu.

Doe was het nacht, nu licht den das i

Kil liet men darmen doe niet fsgi

Nu heef: het fchad u-werdk heel uyt >

Nu flaet Gods ftem een nieu geluvt j

Nu heeft het kinder-doen een endt

'tOud zy dan 't Oud : merektwat. gy beat.

t py bent een vreefade ga il op Aerd"

Derde Deel
i Hier Treemt : hier Iaffig en onwaerd.
Hier vreemt : hier niet dat u behoort.
HierPelg.im : hier genadig voort.
Den Hemel is ons eygendom.
Hier gaerm' als vreemde met ons oa
Wat oonaeck dan van veel verdriet ?

't Heyldat wyfoeckeniskier niet.

Geen ichat: geen angfl : geeawinft: »een fcha.
Al 'tgeenons komt, komt eedl hier na.

Wat ooethy dan,die,als hv üet
Da: lich na lijdens ftofaennbiedt,

Voor 't lijden ongeduldig ichroomt ?

Hy wacht hier meer dan hem hier koomt.
VVatdoethy oock, die, als hv valr3
Eegintte voelen 's lijdens lalt,

In 't lijden fich te feer bedroeft ?

Hv loeckt hier meer dan hv hier hoeft.

Ais 's Werelts quaedtis hem geen quaedt,
Die al des Werelts goet verfmae*:.

Het quaedt heeft op £;n heit geen macht,
Diehier op Aerdgeen goede yerwacht.
V Vat noodt is 't dat hy 't quaedt leer vliet,

Die seen ve:lies van goedten liet ?

;

: Verlies van eygen doet maerfcer :

't Verhes v an 't Vreemde geeft geen deer.

Schroomt gy nochrass voor 's lijdens pijn ï

Ten kan niet meer als 't quaedile tfk.
Maeckt u het alder-quaedite bang ?

HetaldercuaedireduyrtnietlaBgb.

Al wat nvhier lijdt, is hjdehjck:

Wa«cm?'tisalt' laemtijdelirck:

't Is .



Stichtclijcke Rijmen. m
*t Is kleyn wat hief geleden Wort :

VVaer-om ? 't Is tijdelijck en kort,

Allencken mindert u de fmart,

$n door veelhardens wort men hart.

Hoe meer gequels en droeffenis,

Hoc meerder vreuchd als 't over is:

tloc eerft meer laft,hoe na meer luft

:

Veel arbeyds, volgt de fachte ruft.

't Quaedc dat men lijdc,is eens gedaen :

't Goed t daer m' ©m lyt falnoyt vergas»;

Dit heeft »ns Hooft en Heer gedacht,

Indaer-om heefthy 'tal veracht:

Nu heeft hy 't ecuwig dathy focht,

En draegt de Kroon daer hy om vocht.

Soo u dees reden 't hert foo raeckt

Dat gy daer van de kracht wel fmaeekt :

So» acht gy 't Aerdfche min dan min,

En 't lijden wort u een gewin.

HeyWoofe Werelt, die ons dringt.

En noch hoe lang hoe meer befpringt

:

Die u verftand tot liften fpitft,

En 't hert tot nieuwe wreedheyt ritft,

Die op d'onnoof'le woedig raeft,

En vuyr en dreigementen blaeft

:

Verdruckt,vervoIgt,doet wat gy wilt

:

Geduldt is ons een Scheut-vry Schilt.

N«yt was een hert voor quaet verveert,

Dat al begeert wat Godtbegeert.
Mengt God het quaedc niet dat gydenckt:
Wat is'er doch dat ons dan krenckt ?

Geeft 6od verloftot u geqiicl :

Doet wat gy wik,hetis ons wel.

't Is niet,al watgy op hem tracht,

Die't lijden voor geen lijden acht.

Wat hebt gv met de quelling voor.

Gy meynt gy doet ons druck daer door.

Vei geefs brengt gy ons in den druck :

Druck is den in-gang van geluck.

Voor druck een weynig tijdts befuyrf,

Wijckt oneeluck,dat eeuwig duyrt:

Voor vreucnd,een weynig tijdts gederfc»

Komt vreuchde,die men eeuwig erft.

Vergeefs beftrijdt gy onfen naem j

Vergeefs fchendt gy ons goede faern ;

Vergeefs foo ftek gy ons de fpot

:

Daer is geen eer als eer voor God.
Vergeeft beneemt gyhaef en "goedtj

Vergeefs foo dorftgy na ons bloedt

:

Wat viaegt hy na 't bederft'elijck,

Die 't oog heeft op 't Onfterffelijck ?

Vergeefs is al 't bedroch en lift

Dat Satan uwe Prins oyt wift,

En uyt des boosheyts af-gr«nd haele-:

Ons hert is met gedult verftaelt.

Maei gy ó God,die'tnubehaegt,
Dat u Gemeynee veel verdraegt :

Ij lijden dan het rechte padt

Na uwe groote vreuchden-ftadt

:

Laetdan geduldt ons al-tijdtby,

Dat s' op dien weg ons teergeldt zy,

En breng als trouwe leyderin,

Al lijdend' ons ten Hemel in.

6»dc



M Derde Deel»

God de Wraeck.

<©ftej

Troeft der Schriftuyrein tegenheyt.

begrepen

gin een feojte upt-ïeggtnge ceniget?

pfalmen ^Daüiöö-

(dit[gaden endere Gedichten ten felve propoojh.

Tot den Lefer.

SQo ry Uier uyt niet anders voelt

Dan dm 11 hert ^ijn xvreeck-dorfi k*eb \

E» dat het fuh daer in -vtrmiuckt

D*tfijnen vystndt wordt gemetkt:

Soj doetu't lefen tveynig nut 5

Soo netmt gy u een krxnckcn Stut j

Soofietgy dm gy nieten fret;

Soo vaet <m> Dichten mcyning nitt j

Sao maeckt gy goede Medecijn

V[elven tot ten Ziel-fenijn.

OverdenL XXIII.
I vyant mach te velde zijn : de Trommel maeh

alarme gaen

;

Het fwaerdt mach op de kele ftaen

:

De lucht mach klaer van blixemzijnj de heel

natuyr mach zijn ontftelt,

fin foen haer cygen felfs gewelt.

Daer mach gefchieden wat het wil : Een reyn vroomher^
tig Ifra'lijt

En raeckt het al te Tarnen niet.

Om dat hy God » die meerder is dan al wat dat'er is e*
leeft,

Tot fijnen trooft en fteunfel heeft.

Geen dingfoo wis. En ick nochtans, door 't vals befluyt

van my gemaeckt,

Was op den dool-weg fchier geraeckt.

Hetfmerte my, doe ick 't gelicht op d'op-geblafc Boofe

-s floegh,

En fach hoe haer t geluck toe-loeg.

Het avontuyr dat wanckel is, en yeder een foo licht vcfa
raft,

Is haer docht my) getrou en vaft.

Een ander wort gefieckt , geplaegtjzijn korte leven V3fti

hem bang:

Sy rijn gefont,en leven lang.

Een anderkomt in ongevaken Hij t fijns levens tijtin druk:

Op haer en hecht geen ongeluck.

Een ander lucht foo veel gefuchts , en weent foo menig
droefgeween

:

Haer leven vloeythaerfaehtjens heen.

Dit baertin haer de hovaerdy,daer 'therthemfelven il»

verblindt,

En recht als meteen kleedt om-windt.

In d'over-Iaften die fy doen,na haren hooch-verwaendê»
fin,

Flatteren fy haer felven in.

De oogen puylen haer van vet, en aen haer lijf tuygt feJ

der lit

Wat



Wat weeld en trots haerhertbefit.

eSeen ding foo hooch , of 't luckt haer al. Al watfy denc-

ken enbeftaen,

5oo haeftgedacht,foohaeftgedaen.

Al wat fy fien, 't Is haer te flecht; 't vei noegt haer niet, en

in haer oog
Isniemand,dan fy felver, hooch.

Sy fpreken quaed van alle ding, en van' haer ftoutefpot-

terny

Is oock den Hemel felfs niet vry.

Haer woort heeft by de menfchen macht, haer reden die

valt aen-genaem,
Recht of-fe van den Hemel quaem.

Het volck vloeyt haer, als water, toe, en fchouwt-fc aen

alsaerdfcheGoon;
En bidtfchier aen voor haren throon.

De vrome fien 't,en fijn verbaeft,en dencken in haer hert

:

Wel hoe ?

S Siet God dit al,en laethy 't toe?

Heeft hy oock van den Vromen menfch , die hier foo laeg

verfchoven weit,

Wel eenig dencken in fijn hert? • •

Dat 's immers volck. dat Godloos is, en nier. en paft t>p

Gods bevel :

En nochtans gaet het haer fo wel.

Sy hebben geldt, fv hebben goedt,fy leven hier gerufte-

lij ck,

Inleegheyt.enwelluftelijck. .'..
. ,

Wat baet het vrome leven dan ? wat helpt het onbevleckt

gemoed r, . : .

En dat men niemand qiuedt eh d°et i

Stichtelijcke Rijmen. z^c
Waer toe dan foo veel leedts geleen ? waer toe, helaes .'

dan-alle daeg ni

Te fchroomen voor een nieuwe plaeg f

lek had fchier oock alfoo gefeyr, en haer, uyt onverftant,

, gefkcht, . , _,

Maer ick verbeet my felfs en dacht

:

't En is niet alles goedt dat goedt ; niet alles cjuaedt dat
. quaedtgelnckt,

Na 't ooi deel dat de. Werelt ftrijekt.

Waer 't anders : al Gods hcvligvolck,van wekker lijden

dat men leeft, n: . . .

.

:
'

En waer Gods volck dan niet geweeft.

Ick maeckten mijn gedachten moe , en had foo geern den
grondt gevat,

En 't recht verftandt hiervan gehadt:

Maer al vergeefs. 'tWas,my te fwaer, enfehampten op de

|

] .finnen af, . O
Tot dat ick my tot God begaf;

En in-tradt ihfiin heyligdom j daer uyt fijn Woort my
wjeit geleert» : "..

Hoe wonder dat het met haer keert.

Daer fach ick, Heer,hoe gy-te ftort, hoe los en onvaft dat-

. feftaen, :.'/'<
En plotfelijck te gronde gaen.

Hoe gaen fy doch fco haeft te niet , "het hei t is haer door-

treft met fchrick, .-'-"-.•
En eynden in een oogen-blick. Qders fchijnt

Haer wefen is als eenen drobm, die in den flaep wat won-
. Maer als m' ontwaeckt, daer heen verdwijnt.. <

Dat groot geleeck,isniemam-al;dat eerftgevieeft wierdt,

^IS'ortbelaeht?

H h IA
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En dat m' eerft prees, daer na veracht.

Evlaes ! hoe wee is my in 't hert, dat ick vooru, ghy wijfe

God.
My heb gedragen als een fot j

fn 't dommeVee by na gelijck, heb van der dingen eynd
en loop

Geoordeek met den dwalen hoop

;

En met mijn altekleyn verftandt (niet fiend op 'tgecn

dat was, maer fcheen)

Ben in u oordeel in-getreen.

Nochtans hoe wel ick tegen u met mijn gedachten heb
gefaelt,

Ben ick van u noyt af-gedwaelr.

Ick hang aen u , h'oe dat'et gaet , ick hou my al-tijdt vaft

aen dy,

Wantgyhoudtu al-tijdtaen my.

Gy 2ijt my al-tijdtby metraedt, gy zijtmy al-tijdt by
met kracht,

Daer ick tot eer door word gebracht.

Wanneer ick u maer hebben mach, foo ismy al dereft
onwaerd j

r
: En pas op Hemel noch op Aerd.

Of'tlichaem al uyt-teeren mocht i of 't hert fijn kracht
al heel ontging,

En boven 't hooft de doodt al hing :

Gy even-wel.gy zyt het, God , daer ick op fta , en hoop
op fchep

:

Gy zij t het al wat dat ick heb.
Wie vanuwi|cktopfulcken weg, die niet van uwe we-

genis,

Dienis den onder-gaHck gewis*

Want gy doodt elckdie u begeeft , en, als een vrou haoe
man verlaet.

Van u tot vreemde Goden gaet.

Hetalder-befte dat ick kan, mijns herten alder-hoochftea
tuft,

Mijns Zielen alder-wifte ruft,

Dat is,dat ick aen God my hou,en mijn betrouwen op heat
ftel,

En fijne daden voort-vertel.

€en C8?i|lert/al0 Sp ftjngefïrïjÉ

25egtnt te flaeno» <Ü5cug geritftr/

<©fIjem öe üjraecn fchoon beuren mocijtƒ
'ï©eteraetKUjo?& niet ban ftem geforljt:

<©oög üitaecn/ en 'tangfng rjettj» gefciroe*

3Bie frjn item meet ban \utae eo genoeg.
5fa a's l)p ernfttgmertat op t eriöt

«©at <©ob be boofe ober-fenbt

:

«Bumst fjern fiaer oo^öeg' groot en ftojaer t
3!nglaetëban njjaetfibiot lip üco: gaet»

Over de 7. laetfte Verf. des VII. Pfalms.

GOd is een rechte Richter,die niet terftont komt pla-

gen,

So haeft de menfclien feylen ; maer dreygt-fe alle dagen.

Wilt gyu niet bekeeren > hy fal fijn fwaerdt gaen M'ettea

En doodelijcke pijlen op fijnen bogefetten.

Vol-hard gy noch in fonden ? hy mickt de : fcheut is vaer-

I Den boog is in-getogen. Veifreaet gy hem or.W2eidi;;

1 So&ortde pijl daer henen; dies Bittkt ^h) is u: ca 1 en
*

En.
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En komt, door u niet-achten, in een onfalig fterven.

Hy die geern met een ander yets quaedts wil gaen be-
ginnen,

En met fij ns naeftens onheyl bevrucht is in fijn finnen,

Is als eenflapend menfche, die door devalfche dromen

In hoop van groote dingen al flapend is gekomen,

Maer 's morgens gaen de oogen t'faem met de finnen o-

pen,

Een ydel na-bedencken blijft hem van al fijn hopen

:

Hy-meynt wat quaets te brouwen; maer 't fal fijn eyghen
quaet zijn;

Hy heeft verraedt op handen ; Maer'tfal fijn felfs ver-
raedt zij n

;

Hy is gelijck de menfchen die fomtijdtskuvlen delven,

5n'meynen 't voor een ander, maer komt haer op haer
felven.

Haer eygen quade liften die komen haer befluypen

En doen haer haren moet-wil op hare koppen druypen.
Nu danck ick God mijn Heere ; want hy is goedt en

bilhck :

Des hoochften naem te loven , dat wenfch ick , en dat wil

rek.

Jltet bat een CBjtften foo Beïjaegt
ïDan Dat«i5oD fijn partfitj betD?aegt/
«Ei: lang blijft toetoen metben llag;
<©p Dat ftp firft befieeren mag.
^>oo Dan De boof op >©ob niet paft/
«finüan De ftraffeUiojbtberraft

:

ï^et bonnijs Dat Dien fitrfiter toijft

<©at Doet flem toec/ftoe-iwel ftj> 't pjgft

Over den XL II. Pfalm."

En dorftig hert dat voor de Honden vliet,

Verlangt foo feei na 't verfche water niet,

Als mijn gemoed , dat trooft van u verbeydt,

Na u mijn God, inwendig fucht en fchreyt.

Gods reyne mmn' heeft my op 't dicpft geiaeckr,

Soo dat het hert geftadig doift en haeckt,

(En in de Liefd hem felfs geen maet en heeft)

Na mijnen God,dienGod die eeuwig leeft.

Ay my , wanneer ? wanneer fie ick dien dag
Dat ick mijn God fijn aen-fchijn fchouwenmach?

Een droefgeween dat my de wangen net,

Is dag en nacht in plaets van mijnbanclvet

:

Om dac men vraegt : u God waer is hy nu ?

U God en trooft,waer-om verlaet hy u ?

Maer als 't gemoedt weer-om aen u gedenckt»

En uwe gunlt den geeft te voren bi engt;

Soo voel ick trooft (daer druck van 't hert door glijdt)

In 't voor-gepeyns van dien gewenfehte tij dt ;

Dien blijden tijdt ! wanneer 't gebeuren fal

Dat ick eens keer en 't volck, fte;ck in getal,

Met lofen danck,en heugelijck gefchrey,

Na Godes huys fal wefen mijn geley.

Reyn minn' tot God maecktdat ick dick-wils fteerlj

En in mijn hert uyt-fpreeck al fulckere'en :

Waer-om, mijn Ziel, zijt gy foo ongeruft ?

Waer-om verfterft al uwe vreuchd en luft ?

Wacht trooft van God; dien ick (ick ben 'sgewis)

Noch loven fal,als 't quaedt geeyndigt is.

Dees hoop verquickten geeft een moedt in 't hert,

Dat nu (helaes !) door-droncken is metfmert

:

H h * Dett
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Dees hoop houdt op. Almoetickballinckgaen

In Heiiriönim, langs henen de Ioidaeu,

En nu (2ch my ') een treurig Pelgrim zijn

Die eenfaem dool door hergen door VVoeirijn :

Dees hoop geeft kracht, of 't fchoon nu al mif-luckt,

En my de ramp foo ongenadig druckt,

Enioobeneit, gelijckeen diepe vloet,

Door 't ftaeg gegolfden fwacken oever doet.

Siet my mijn God maer eens genadig aen,

De njcht van druck,die moet dan haeft vergaen.

Trooftis na by. Gods groote goedicheyt

Is my van God goed-gunftig toe-gefeyt.

Dies mv noch nacht, noch forg,noch eenigding

Belet fal doen dat ick fijn lofniet fing,

En mijn gebedt na mijnen God niet len',

Door wiens gena ick noch in 't leven ben.

Hoe meenig-mael fpreeck ick tot God, en ween

:

O gy mijnltut,en vaft gegronden fteen,

Waer~om doch is 't dat ick foo treurig gae,

En mijn party tot een befpotring ftae ?

VVaer-pm (eylaes I ) is 't dat gy mijns vergeet ?

't Is als een doodt die my 't gebeente vreet,
,

En als een vuyr,dat my van binnen brandt,

Als {dag aen dag) mijn trotfer en vyandt
Mijn ftaet belacht,en vraegt uyt bitter fpot :

V Vaer is hy nu,dien gy vertrout, u God P

VVaer-ommijn Ziel, zijt gy foo ongeruft ?

Waer-om verftei ft al uwe vreuchd en luft l

Wacht hooft van God : dien ick (ick ben 's gewis)
Noch dancken fal als 't quaedt geeyndigt is.

Cen CïjJifren öf e «Ü5cb fttpber mint/
3tljs ï)p fijn fiert onrtifrigbint/

^ooig öe lir]htir.g ban fijn nijn :

JBet <£>oö/en fontitr luracm te fijn,

«Cen €g?rfïen alg gem nocot om-ringt/
Cn gem fgn bpanfctboïgt en ojtngt/

^iegeeftnorg toanen/notg geftgut/

33aergp tgeïnelt met ban riem fcgut:
<©eeni)ing oaerbp fijn troofïop fet/

<©an o» fnn «JóoD/cn fijn «©ebebt.

<£>f Doet gp foin-tijbtg nocg pet meer/
5© e tranen tot oen goorbften ï^eet/

33at i$ fijn a!Der-frgerpft gerneer.

Over de 3. laetfte verf: des C XX XVIII. Pk"»-

DE Heere fit wel hooch, en boven al die leven

Is fijnen Throon verheven:

Nochtans foo fiet hy laeg^en geeft de kleyne fegen,

En ftaet de grootfehrfègen.

Wanneer ick om end' om van 't quaet ben over-rompeltj

En diep daer in gedompèlt :

Wat quaedt kan 't quaedt my doen ? wat lijden ismy

't lij den:
Als gv we'er komt verblijden

En maeckt mijns vyandts toorn , en fijn hoovaerdigh

pogen
Te niet en onvermogen ?

Ick weer,Heer, en vertrou,d2t gy al mijn ellsnden

Uyt liefde noch fult enden.

Gy eeuwig goede God, wilt doch u werek nietftaken,

Maer tot den eynd vol-maken.
Cen
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<£en €!j?iften öi« eotinoeöifl leeft/

€n in fijn Hlepnftepbnaftfiepbtljeeft/

Steent upt fijn ootmoebt bubucl baet

:

1©antf>P onttwaerbigtniet in 't quaet/

5!l?aeratï)töet ftjn terfitüeerbig lot

:

5©at maerfctïjiet ruft/naluftbp 45ob,

Pfalm.

245

Over LXXVII

ICk fend' en fal al-tijdt tot God mijn ftemme fenden

In alle mijn ellenden :

Want als ick mijn gefchrey nae fijnen Throon laet gaen,

Neemt hy mijn tranen aen.

Doe my 't quaetavontuyr geweldig aen quam taften,

En met veel drucks belaften :

Doe was 't dat ick met èrnft aen mijnen God eerft docht,

En by-ftandt by hem focht,

En tot hem al den nacht,mijn handen op ginck ftcecken,

Geduyrig in het fmcecken.

Want mijn gequelde hertynetdroefheyd over-lacn,

Wou tot geen trooftverftaen.

Tot u alleen, ó God. foo ftreckten mijn gedachten,

Mijn tranen,en mijn klachten.

De droefhevt,die my 't hert van binnen klcmd' en floot,

Benam de ftem haer fchoot.

Wijn oogen (door den angft,en 't ongeruftig fchromen,

Voor 't quaedt dat noch mocht komen :

£n,als ick lag tot ruft, niet woud uyt mijnen fin :

Daer kon de flaap niet in.

Doe dacht ick om de tijdten mijne foete jaren,

Die henen fijn gevaren.

Eu in den (lillen nacht, wanneer depk/mto/y

Op 't kloeckfte was in my,
Quam my mijn fnaer-gefpel,de vreuchde van mijn ooien,

In mijnen geelt te vooren.

Dies ick door fulck gepeyns, verdubbelt in de fmert,

Aldus fprack in mijn hert

:

Sal dan de Heer al-tijdt, al-tijdt my dus verftooten,

En van fijn gunft ontblooten ?

Ofmach men op fijn VVoorten goetheyt n iet meer ftaen-'

Is 't heel daer mee gedaen ?

Heeft God, die goet moet zijn, en fulcks oyt isgeprefen,

Vergeten goet te wefen ?

Of is dan God het geen,dat God geen-fins kan zijn,

En geeft voor vreuchde pijn ?

Hy die genadig is, wil hv genade laten :

En toorn daer voor aen-vaten?

Is daer een fulck befluyt by onfen God gefchiet f

Ach neen, 't en is foo niet.

Nu lijd ick : 't moet foo fijn : welaen, ick wil fijnflagen

Geduldelijck verdragen.

Sijnhooch vermogen, hand die alle ding beheert,

Kan doen dat alles keert.

In defen grooten trooft,doen u voor-leden werckeM

't Gemoedt,mijn God, noch ftereken,

Waneer fy, die foo veel en feltfacm zijn gewracht,

My vallen in 't gedacht.

Wat God kan fich in macht byu, mijn God,gelijclcen,

,

Die niet in macht moet wij eken ?

De wereken die gy doet,de wegen die gy gaet,

Wieis't die dieverftaet ?

Gyzijthet groote God,dieaen u voIckjVOOrdefcflj

Groot wonder hebt bewefen

:
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Die onder 't vreemde volck u macht hebt laten flen,

En groot gewelt .gefchien :

Doe ghy Iiraei holpt, en haer in vreemde Landen
'Ontloilen van haer banden.

DeZeefag u, fagu, en fchrack voor u, haer Heer,

De diepten dreunden feer :

Dcwolcken goten nat : den Büxem liet fijn ftralert

Op Aerden neder dalen :

Het groote Firmament gaf donder, krack op krack :

De heele lucht ontltack .

De Ae rd , van 's Hemels-vuyr ront-om befchittert,bee£den

Met al dat daer in leefden.

Gy gaéft u volck in Zee dooi 't water eenen padt
Daer ghy,voor-heenen tradt.

Een padt.- waer van(doe nu de ft: oomen 'tfamen dreven.)
Geen teyekens na en bleven.

Door Mofes en Aitron bracht gy-fe door de Zee,
Ghelijck een Herder 't Vee.

I

3©anneer öe fianip of tiJortJt gebjeéft/

<©ff tierfcï) öefpjtngt/jo ötur&tijp ïneeft/

<£n toont een Icclrjcu aen-gefictjt i

jEBaer tn JjetlijoenUJOjt öp Ucljt.

IBüt gp ban troofi fcencet opücSujöt/
3E>ie alle Dingen licïjt en fint.

3©tlt gp 'jg noeft meer : öenret og Die Jfêan

^3ie ramp geeft en meer nemen fcan.

Over den L X X XVI II. Pfalm.

Ck roep tot u geftadig. God, daer mijn hoop opftact

't Zy dat de lichte Son of op ofonder gaet,

|De beden dieickbiddcdeklagten die ick doe,
En fluyt doch uwe ooi en ofhei t daer voor niet toe.

't Gemoet, dataf-geilaefc iS,door jammer en verdriet,

Dunckt dat het voor fijn oogenoe dood valt dwalen fiee,

Het hchaem heeftgeen krachten, degeeit is fonder moet

:

lek ben als die vart fterven, die niemand hulp en doet.

De dood komt my befpnngen, het hert is kieyn en lafi

En dcncktinalfijn denckennietandersdanop't graf.

Ick ben gelijck de dooden,die gy wel haelt vergeet

j

De dooüen in den graven, daer ruemant van en weet,
Dedoode daer in 't leven geen levens hoop voor is,

Maer eeuwig fijn bedolven in diepe duyfteinis.

Ick ben als een gevangen, die diep in 't duyftei leydt,

En van d'een uyr tot d'ander een wreede dood veibeydt.

Gydruckt, en blijft my drucken : 'tfchijnt voor 't Ge*
moedt, 't welck fchroomt

Datgy met al de ftroomen vangramfchap op my kcomt.
Mijn Vrienden , die mijn Vrienden gheweeft zijn ( laes ! )

wel eer,

Die vluchten voormy henen, en zijn geen vrienden meer.

Sy fchouwen my al-t'famen,niet anders als een khp,

Die door 't beleyt des Stuyr-mans gefchoutwort vaneen

fchip.

Want 't is met my niet anders als met eenheyl-loosmani

Die, vaft beboeyt met yfers, niet uyt-gewoift'len kan.

Mijn wefen, door de plagen die 't hert ter neder ftaen,

Is deeilijck om aen-fchouwen , en fchieralheel vergaen.-

Hier tuflehen, Heer, mijn Heylandt , verduur ick in 'c

geklag,

De handen na den Hemel,en roep al dag aen dag :

Wat wacht ghv van de dooc' en, die weder gaen tot ftof?

Of



Offulten die noch komenden fpreken uwen Lof

Oflal dan in de graven u goetheyt zijn gemelt ?

Wie is'er onder d'Aerde die uwe. trou vertelt ?

Ach, in dieduyfteiniïTen wiemercktoffchouwtdaeryet?

£>aer fièt men uwe daden en wondei heden niet.

Wie kan daer van u weten , daer 'talraeckt in 't ver-

dwijn ?

Wie fal daer om udencken,dae,r geen,gedachten zijn .»

Ick roep dan totu, Heere, endaei is tijdtnochitee

Die ledig is van roepen, en fondermrjne bee.

V/aer-om bergt gy, mijn Vader,u aen-geficht voor my,
En laet mijn in een Helle van [\v3.refh<mttify t

Van mijne eerite laren ben ick verdruckt geweeft

;

£n heb oframp geleden, of al-tijdt ramp gevreeft.

Steeds word' ick door u toornen, gefchrickt,geperfr, ge-
kienckc,

Om-ringt ah met een water waer in het Landt verdcenckt.
Om fulcke mijn ellenden, en al tegrooten noodt,

Bevind ick my verlaten, en heel van Vrienden bloot.

't gigfelDen DateenCfteifïen-menfcJ)/

i 3M öeifï fcOoon't tolccfcft al fijnen ajenftfjy

Jfêet laarefteitjö-bebjoëftfj ept treurt

;

iSocfjtunefean 't toeten Dat {jet beurt
ïDat «üjoö ftem in frjn Djoeben fïaet/

3&ot ft ft^ln/ norft fcfttjn öan gulden laet»

jUiaec t aengeficïjt joo Deel al» fcftuplt

*

«En maetfct bat ftp toan-ftoptgiiuplt,
'v©ttfc[)i)in een p'.aeg/maet 'ti&'tt geen/

3|? meunt et/maer is niet alleen.

€sn ajylt;entoetij/enöantoeet-om/

StichteïjckeRijmen. 2 +7
»©at maetfit ben ««tent» btt toeïle-Som..

ï^oe'tfteittninaerDfrfte tjoon bebangt/
3|oe 't oorb aen <©oD tebaftet ftangt.
3T^ant een Die met op aetbenfteeft/

*©aet ftp met DneDtof ftoop aenRleeft/

<©m Dat ftem all:s$ftter ontnltcDt/

<£n ftp geen trooft altoos en (iet/

39t e neemtm 't epnD een anDcr paë/
«2n toojt 't geen ftpm 't eerft nicttoaö)
3n al raat ac-Dfr ft enpDel isV

3£ecl fonDer bieutftDt en Djocffcnitf/

©ermaecbe loos en torabc-loojs/

25egeere-looö en lueerc lootf/

<J5oD en De goebeaen-genaem/
'Sot fjter en tot ftiet na bequacim

Over den XXXIX. Pfalm._

TCkbefloot in mijn-gedachten,

Doe ick mijn God-loofe Vyandr voor mijn oogen raoft

fien iteen,

Dat ick my met vlijt fpu wachten,
En geen heftig wooi t met aifen van mijn tonge laten gaen,

'k Hiel my flil en fonder fpreken,
Even of ick voor mijn lippen eenen breydelhad gehadt

;

En,om 'top-fet niette breken,
Sweeg ick 't goed' oock ; dies ick blijden in mijn eygen

hert op-at.
't Herten kon 't niet langverdragen, (ftac-fcj

Door dein-gefloten droefheyt die 't gelijck een vuyr ont-

Soo datick, door 't hittkj knagen,
Van mijn finnéover-meeftert,cen al-fulcken leden fprack.' •

Weer
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Heer, hoe wilt gy 't met my maken ?

Laet my weten wat mijn leven voor een eynd noch heb-

ben lal i

En of ick noch eens fal raken •

üvt den moevelijcken Kercker van mijn druck en onghe-
'

val.

Onfe laren die wy leven,

By de uwe vergeleken, zijn geli; ck eenhand-breet ftee,

In een korten rinck om-lchreven,

En geftelt bv uwe dagen, als een drop by al de Zee.

Hoe gants niet, zijn alle menfchen ?

Die.nochtansgelijck fy meyhen, hier lbo valt en feecker
~

zi) "'
, , -l -

Als 't haer gaet na s herten wenichen :

Maer gaen wech 5 gelijck een fchadu wech gaet met de

Sonne-fchijn.

't Nietig,dat fy hier genieten.

Maken fy haer felven pij nlijck,door veel nutte-loofen luft

:

Trots doet haer haers ftaets verdrieten.

Hope fleept-fe,toorn ontroert-fe, vreefe maeckt-fe'thert

onruft

:

Sy beloopen, fy berinnen,

Sy door-reyfen land en water , fy door-rotfen berg en

woudt, •

Sy verfamen^ en fv winnen, (houdt.

Sonder dat fv (arme menfchen) weten wie 't na haer be-

Waer fal ick my henen wenden ?

Waejf in fal ick my vertrooften, en mijn ziele ruft ontfaen.

wie fal mijn benautheyt enden ?

Niemand, dan gy, Heer mijn'hulper, die 'tfeo dick-wils

risbt gedans»

Derde Deel.

Maeckt my los van almijnfonden;
Geeft dat ick den dwafen menfchen haren fpot niet we-

fen moet.

'k Heb my felfs tot ftilt' verbonden :

Want gy fuk het doch wel maken,die 't al wel doet wat
. gy doet.

Houdt eens op van my te plagen

:

Want u ftrafdoet my befwijcken , en iy valt mijn hert te

wreedt.

Uwe tucht en fonde-flagen

Schenden al des menfchen fcrioonheyt, als een mot een
kleedt op eet.

Ach ;hoe niet, hoe niet met allen,

Ach
: hoe niet lijn aüe menfchen, die haer ftaethierfchijnt

Tco wis,

Maer foo haeft tot niet vervallen ;

Wie kan in fijn hei tbedencken hoegantfehnietde rhenfch

hier is ?

> Heer, hoort mijn gebedten klachten,
Let op mijn gecuyrigfehreyen; en de tranen die ick ftort,

Laetu.heitdie niet verachten :

't Zijn de tranen van u Pelgrim , ds» hier foo verfchéoven
• wort: '-'""-'

Dieal-tijdt heeft moeren dwalen,
Recht als aüe lïice Vaders. Hout ü ftrenge handt van my,

En laetmy eens adem halen,

Eer ick dan van.hiet moet varen > en (hehes ! ) niet meer
enr.-.

_ Sl-toacr mm firlj nictt'ccnenö' il/
'jn alle nunfrftelp th rjeüai/ .

§09



Sootoelttt'tD^oebigö algfn'tblp.

OSupgt onber 4&obcs3 ïjeerfcftagnp/

jBaer epgen 6eur in t ïjert nocj) iep£ j

«©aer binbt men geen geftabigfjept;

53 an tjö ö et niet/ Dan 10 fjet baat ;

55e batte ruften nrngt geen bat.

3^ebt gijp ban Cfiuftum bjel geleett/

Jboo i& u ftoogften Ijertg-begeert

ï©at«©obe0 ü»I al-tijbtgefcljiebt/

311 bn|t gfip oorn be reben niet.

«©e befte bnl is gantg geenbhl :

^èelfiö bjillen laet ben geeft niet ftil,

^>no gf(p baer ban ontlebtgt 3pt/

<©'jp bent u gjootfte bpanbt qtujt.

^>telt <©obeiS bril$ eer ban u faecR/

Cn't3putnel hoe batljp 't maerft

:

3©ant Ijoc 'tïjter gaet/ofniet en gaet/

l^taettoelaté 'tmelbanbtnnenftaet

Over de ?. eerfte Letteren des X X X V I,

AlEPH,
ONtftelt u hert daer over niet

,

Als ghy 't geluck der boofen fiet,

ïenijdt-feniet in haren ftaet,

Die doch foo haeft daer henen gaet,

Gelijckeenbloemedie nu bloeyt s

En flus ter neder leydt gefnoeyt

:

Ofdie met vreucht nu wort beoogt 5

En flus verflenft is en verdroogt.

13 E T H.

JVjItghy gh#luck en goeden fpoetf'

Stichtelijcke Rijmen»

Soo hoopt op God en volgt het goet,

'

Begeert ghy eenen vallen ftandt?
Leeft wel. foo leeft ghy lang m 't Landt.
Wilt ghy onwanckelijcke ruit ?

Soo neemt 'm God al uwen lult.

Al wat u hert gewenfehen kan,
Wcnfcht ghy macr wel,ghy raeckter a'n.

GlMEL.
Beveelt het al aen God den Heer,

Uhjf,u leven,en u Eer.

Laet uwe hoop valt op hem ftaeri ;

Hy fal 't al t'famen wel doen gaen.
Moet u nu ongelijck gefchien :

Hy fal hier na u recht doen fien,

Doen fien foo klaer gelijck den dag,
Dat yeder daer van weten mag.

Daleth,
Is 't nu een quade uyr : weeft ftil.

Stelt uwen wil in Godes wil.

Weeft niet ontrult in u gemoedt,
Maer hoopt op God,wacht wat hy doet.

't Geluck van 'tvolck,dat niet en doog,
Befchouwt dat met geen toornig oog :

Mort niet,al wort het hem verhengt •

Dat hy fijn moet-wil heel vol-brengt.

Hl.

Gevoelt gy toorn in uwen fin,

Soo laet den toorn niet lang daer in,

Op dat ghy, foo ghy mee verbolgt,

I i

24*

Pfalms.
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DerdeDeeK2y»
Vw's vyands fonde niet en volgt.

Want God-loos volck (of fnel oftraeg)

Moet wech, en krijgt doch wel fijn plaeg:

Maet vrome lien (of lang ofras)

Het landt daer al haer hoop na was.

5&ietbJtaerfcg ; i$ beugt/ en Bomt te fïa'e/

$et ujjaccfe.e i$ qua ebt en Dubbel fcfja'e.

310 .int eenbiequaebtbnojquaebt beröoebt/

<©f in frjnftcrtnocD Uareecö-lufl boebt/
«Hïn fad) fijnbpanbt gecrn gcplaegt
Sié 4E>ób nocijtanjSfjem noclj betö;taegt

:

Wu tceebt in 45oüei6 fteerfcfjappp/

«En toojt fooquaebtalg frjn aartp.

W}atckt ghp ootö geém/en Kont gl)p niet

;

JsconteerbeEtgöpufelfiëberbjiet

:

3n plaetg ban eeR/bie't eerft maet bee/

^>oo toojt gftpnubcrbolgt ban tluee

:

10anijem/bieM§et Igbcnboet/
«en ban u epgDcn felfjs gemoet.

Over den LX II. Pfalm.

^'T-1 Zy wat de Werelt poogt, 'tzy hoe de menfchen
x woeden,

Mijn hert,in God gtruft leeft fonder pijnlijck yreefeiu',

,

In God, mijn hulp en trooft, die my foo fal behoeden
Dat my geen quaedthoe quaedtdat quaedt fal konnen

wefen
Hoe lang beloert ghy doch een eenigmetu allen ?

Segtmy hoe lang faf 't zijn,dat fichu finnen fcherpen,

Om hem, gelijck een muur,die nu vaft dreygt te vallen,

In ongeluck . en dnick van boven neer te werpen ?

Haers herten yalfchen grondt bedecken fy behendig,.

Terwijl dat mijn verderf vaft broeyt in haer gedachten

:

De mondt is foetvan Tael het hert datvloecktinwen-'

En port hem felven aen mijn onheyltebetraehten.
Wat fchade kan 't my doen, nu God mijn eenig ftutis

Waer op dat mijn gemoedt fijn vaftheyt heeft genomen ?*

Nu hy mijn trooft,mijn heyl,mijn eer,mijn fterckt.mijrt

fchut is

Waer achter ick my berg,en niet behoefte fchroomen ?

O menfchen,wie ghy zijt, wilt ghy u hoop vaft leggen ?

Soolegts' op God alleen. Is ahgft in uweherten?
Hem moogt ghy onbefchroomt u hert heel uyt gacn

leggen :

Geen toe-verlaet dan God in alle noodt en fmerten.

Maer menfchen wat zijn die? met recht voor niet te

achten

:

De grootfte onder haer en alder-hoochft gekomen,
Die fullen uyt.haer doen wat groots en wonders wach-

ten :

En als 't al is géwacht,fo fijn 'tmaer dwafe dromen.
Hoe ydelzijn fy doch al t'famen met malkander,

Wilt ghy verftaen hoe feer ? neemt twee gelijckefchalen,

En legt den menfeh in d'een de Ydelheyt in d'ander,

Wat geit het,d'Ydelheyt die fal den menfeh op-halen.

Op onrecht ofgewelt, door uwe handt bedreven,

Verlaet u daer niet op, noch op u flimme gangen -,

En komt u ongefocht de rijekdom toe-gedreven,

Soolaet , als waer 't een God u hert daer niet aen han-

gen..
,

Och,



Stichtelijcke Rijmeu.

Och, wat een trooftfaem voort heeft God van fich ge-

geven :

(Een woort, dat ïck fom-cijdts heb hooien na-verhalen)

Dat geen, dan hy alleen, van alle died'er leven,

Macht heeft , -en goedt noch quaedt na waerde kan be-

talen,

't Is een waarachtig woort dat ghy ons hebt gefprokcn:

Want ghy Heer (ick bekent) zijt goedig en genadig.

't Goet wort van u geloont,het quaec van u gewroken :

Ghy doet elck nahy is,'tzy deugdig ófmif-dadig.

SSegeeut gijp Dat Dee l©erelts qttnet/

«j£n nl bat ujjicc tegen gaet/
W Ijat geen lucebomaencnluengt.
^ooftertutc tboct/enlute'tgeljcngt.
3Die'tDoec (altoaertDegrootfte ï)eer)

3!js 1er.De en Die ujojtljp ïueer

:

3t>te 't Jjengt/ Dat 'ja een Die niet en fteeft/

«En fijn tiermogen nopt en Derft.

3Bic 't Doet/ Dat iö een menfe-j ais gijp

:

3Ê>ie 't fjengt/ ijs *©oD/Dte'si meet al$ Op*
®te'tDoet/Dte is gants met-met-al.
M<Ut Diefjetljengt/Die iö ftct al.

"ïBÜt gijp Dan 't beft : acftt #tet tioo; met

:

iföaec tizecjï Die t 11 t<s/ en al fiet.

Over den X I V.,PfaIm.

E menfehen die een Godheyt noemen met de mont,

'Maernieten toonenwac'cr fchnvlc in haren gront

:

Die fotten (niet uyteenvoud.maer uyt moct-wilfot)

Die fcggen in haer herten : daer en is geen God

;

2 ƒ.1

Maer 't licht geloovigh volckjen heefteen Godt bedacht,

En in 'tgemoedt een ongegronde vrees gebracht.

Daer nochtans alle dingen loopen by geval.

Dit leggen zy. en deugen dies oock met met al,

En weiit'len fich in giouwelijcke fchelmerv.

Daer is niet een van allen daer wat goedts in zy.

De Heere liec fijn oogen van den Hemel gacn,

En (agh der Menfehen kinders doen en laten aen,

Op dat hy uyt haer leven zien en weten moghr,
Orfyemant van haer allen wijs waer, en hem lbcht,

War fagh hy daer ? Niet anders,dan dat onder haer
Niet een en was diedetigdighleefa',or'ttonter waer.

Van waer fou haer dedeught doch koomen, dien 't ge-

i
moet

In boosheyt is vcrgiftight,en foo gants verwoct,
Dat zy mijn volck ver/linden, even als het Wilt

Het Vee verfcheurt,en fijnen wreeden honger ftilt ?

Hoe kanhy deugt beminnen, dien fijn dwaïe hert

Van God dien hy noyt bede doet, foo is verven ?

Nochtans de cijdtfal komen dat haer Godes fchrick

Het hert dat nu nietgrouwelt, in een oogen-bück,
Gelijck een fnellen Hemel-blixem tretïcnfal,

Als hy fijn volck een evnde maeckt van 't ongeval,
' En haer fal aen doen hooren dit geftrenge woort

:

Ghv hebtden llechren vfoonicn in fijn dosn gctloort,

En fijn Gods-dicnltighedenbitterlijck bekent ;

Sijn hopen en fijn bidden, e'n fijn ernft veracht.

Nu heeft dien God,daer alle ftjnehoop op ilont,

't Geluck dathv verhoopten hem in 't evnd vergonr.

Nu heeft hy dat ghy miil'en moet, en hebt veriinaat,

Vanfijnen God,dervioinen menfehen coe-verlaet.

li i Och,



252 Derde Deel.

Och.of die rijdt eens quamedat God hulpe fandr,

Uvt Zion,op Ii:ael,en in 't vreemde Landt

Nietlanger haer in droeve Üafernije lier

:

Hoe haeft waer 't dan een eynde roeta! ons verdriet,

Soo waer dan u Ifrael in fijn hoochfte vreugt.

O, met wat dieper vronen waer fijn geefherheugt

!

tioa öicfc-totls als ten Cfmfren-fjcrt
5nfrj i bcrfrriüucntfjtpt en fincrt/

©pt öo^ts ooiüee- troofr ontfaiujt/

«Dar'dïriet omüat jjermrjfrüerlangt

j3n frjncs önanDs ongenal :

JBaer omöat <33ormf fjt richten fal.
*Dat <£>oös gcrirrif nem foo nerfjeurtt.

gecnrfeellttfbctotbcöettgt.
©3 Uit! Dat a!Dc ïDerelttunt/

v?ar je'jjtnict t or.recöt üio:t Iiemmt;
<s3n üarDcö Deurjts au-recfire tinent

<©jönimmer-mecL-tie-geêf2 en Dient/

«CnDatDe ïBerclt Dicïjemfiaet/
c?n fjcm om "na :en t ünl üerfmiet/
^Dom onöc •-üinDing eens tierfra/

(«öfin 'rin le^en cfDaern.V:

35atfpniettad gao^edt ijeefc/

«3r fm niet Dai.i ejTcI ij ."Egel e eft.

<£n fijn partij nut iïcaffen fou/
<5at üiae- -iem lieffr : öoefi foo't foo moet
31 taai <£?cD müDat isfjcmgact/

Over den Lil Pfalm.

\7 \7"At :oemt =ghvtrotfe Dwingelanr,
* ™ Op u bedriegerijen >

En dat ghy, dooru arg verftant

Den vromen brengt in 't hjen,

Offchoon de vrome onder leyr,

En menfehentrooft moet derven,
Noch leeft dien God,wiens goedigheyt»
Den gceden niet kan fterven.

Ghy hebt u tong daer toe gefet,

Dat fyflechs fchade dede.
Een fcheer-mes,op fijn beft gewet,

Is niet foo fcherp van fnede.

Hetgoet datwijektbv uvoor 't quaedt,

De vraerheyt voor de leugen:
Dat doet de tong die vaerdigltaet

Tot dingen die niet deugen.
Dies lal u Gods gein enge handt
De ftrafnoch een-mael geven,

En nemen huys.en nemen landt,

En nemen u het leven.

Gods volek fal 'tfien en vreefen hem
Die 't onrecht foo kan wreken,

En met verwonderende ftem

. Al-fulcke woorden fpreken :

Dar is hy die niet God,maer 't goet

tot trooft fijns herten fielden,

En,op fijn rijekdorn hooch van moet,

Godsvolckfoo dapper quelden.

Ku eyndigt hy,wy vangen aen j

Nu moet hy ween, wy blij ven,

En fuilen in Gods wooning ltaen

Als fpruyten van Olyven.

êocs-gosthe-.-: is den toe-yerlaet

Da£



Stichtelijeke Rijmen.

Daer ick my aen wil houwen,

En foecken trooft én foecken baet,

En eeuwigop betrouwen.

Ick danck (en 't is u volck een luit)

U,die 't lbo wel kond maken,

Ick danck u, fonder eynd,en ruil

Op u, in al mijn faken.

•©eKcuttè gzootbanDefettoec :

<£etfl Wtt/ na Wd , tcrjt üd na Ince/

5>tet oy het ecL}ï/ftct op Ijet lefï

:

tytt be|ï in 't epnot Dat g alöec-befl*

Over den L X X X 1 1. Pfalm.

SY dien het hooch gebiedt op Aerden is gegeven,

En onder haergemeynt' als kleyne Goden leven,

Die hebben boven haer een grooter God als zy :

Den Alder-hoochften God , die 't oog heeft op haer

weicken, •'

Om alles door te fien,en uyt haer doen te mereken
Hetgoedt ofquaedtgebruyek van hare heerfchappy.

Hoe lang (fevthy tot haer) fult ghy quaec Tonnis ftrij er-

ken ?

Hoelang fal'tgoet voor 't quaedt i het recht voor 't on-

recht wij eken ?

Hoe lang doch richt ghy valfch, en liet pei foonen aen '

Hoe lange maeckt ghy noch dat fich de goede fchroomen
Om voor de fnoode banck van u gericht te komen.
Wanneer fy 't Godloos volck in uwe gunft fien ftaen ?

Sict op u arm gemeent' : weeft langer geen verfmaders

Van vrouwen fonder mans, van kindeis fondcr vadcis

:

*S3
En laet geens armen hert,by faut van recht, bedroeft.

Laet uontfangen macht, de macht der booien vellen,

Die 'taim en flechte volck met over-Iaften quellen :

Doet hulp die hulp begeert,en recht daer recht behoeft.

Maer neen,*t is al om niet : niet een van haer die luyfleït

:

Mijn woordt wort niet geacht; 't verftandt is haer vcr-

duyftert;

Sy blijven die fy zijn,en gaen den ouden ganck;

En haer verfteende hen ontfet fich niet met allen,

Offy den ftaet des Lands ellendig fien vervallen,

En 't recht daer uytgeweert.en tyranny infwanc
't Is waar , ghy draegt door my den grooten Naem van

Goden;
Het volck (door mijn gebodt) gehoorfaemt u geboden j

U af-komft is van my,en heerlchr al t'faem in 't mijn:

Maer nu ghy deucht ontbeert,en mijn gebodt laet varen,

Behalven dat de doodt u mede niet fallparen,

Sal noch u eynd als 't evnd der Dwinge-Ianden fijn.

Nadien dan,groote God,het recht al is geweken,
En Dwinge-landerij heel door begint te breken'

Soo neemt nu een-mael felfs de faken bvder handr.

Ghv zijt de Hoochfte Heervanaldied'Aerd* bewoonen,
En deylt na uwen wil de Scepters en de Kroonen :

Ka-dien ons recht ontbreeckt , doet ghy dan recht in

't Landt.

<gen Cftjtften/alöïjpïriatomrecïjt/
«Cn enftft t met öat «©oö uoo j fjem fcergt 3

•öfih ftjn toom enongena/
<§>nn to»ano uóoj ïjem neDec-fla/

<©fupt frjn lanöt m jtaet netjaejii
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Derde Deel.

<©f fenötïjemö'eeri oftranïjct platst
5^aer Dit tö 't tuitban fijngebeDt

:

^at^o&öenboofen'töctt berfet/

«©jjfcatftp niet meet ontteftt öoe

:

«©fmarï) l)et fonDer fïtafniet toe-,.

5©at öie öan Ijem totgoeöt geöp/
<ü;n fïjnjBi gclgtfc e«n fjuegel jp»

N A * R E D E K
Tot den Lcfer.

SOo Gods bevel u niet beweegt,

Datghy 't gemoedt van wraeck ontleegt,

Maer enckelt-fins weer yet wilt doen :

3 .Soo moetghy dan geen wraeck meer' voen.

Geen dinck dat u party meer deert,

Dan dat ghy gantf'ch geen wraeck begeert

:

Want knaegt u hert, door lult van wraeck

:

't Is u een pijn en hem vermaeck.

Maer heeft-fein u hert geen ftee :

Soo hebt ghy ruit en 't doethem wee.

Neemt, dat ghy yet tot wraeck verfint j

Of 't komt'er toe,of 't is maer wint,

Soo 't niet geluckt: dat 's meuw geqüel.

En 't maeckr u vyandt bli; en fel.

Maer luckt de wraeck aen u party;

Dat kan hy weer foo wel als ghy.

Doet yet dat hy nietweer en doet

:

Daer met geraeckt hy onder Voet.
Een vyaruit heeft geen meer verdriet,

Dan dat hy fich verwonnen ïïet t

Dan ift dat ghy hem gants verwint,

Als hy geen ftofvan leït doen vint

:

Dan vindt hy niet waer in hy krenckt,

Als ghy noch wreeckt, noch wraeck bcdendktj

En maeckthet hert daer van foo klaer,

Of al lip quaedt geen quaedt en waer.

Ofhy u dan veel tercht en quelt

:

Hy deert niet die geen hert ontftelt.

Maer die 't geern dee,doch niet en kan j

Is een benaut verwonnen Man.
Maer is'er dan (gelijck 'twelgaet)

Dat u party 't oog op u flaet,

En merekt u wraecke-loofigheyt,

En oock wijekt van fijn boofigheyt,

Engaet weer vrientfehap met u aen

:

Soo kond ghy dubbel nut ontfacn :

Met hem en met u felven vree,

En d'eere van den vrede mee,

De wraeck altoos is nut geftaeckt.

Wie weet hoe 'thert eens werd geraeckt.

Wil 't nu niet, 't mach een ander reys.

Een wel te vreen, is halve peys.

Wech dan met wraeck en wrekens luft ±

Een dingh dat noyt in 't herten ruil,

Vol ongemacks en weynigh nuts,

Een hert vol vuyrs; een hooft vol duts .»

Ift niet om dattet God foo haet;

Ten minften om fijn eyghen quaedt.

V I C-



Stiohtelijclse Rijmen.

VICTORIA VICTIS,
3&ar t$:

Den waren zegen G odsv
Enda

Lijdensnuttigheyt:

Dienende tot een-vol-komen. Lij dens Remedie.

©cftfjjetomtoi bafïicïjrptcnöc rroott ban allebei

i^uc&w/öocj) op-recf)te enöe to^aüe-loofe

«tffmftenen.

Als oock

Vot op.tVecHinghe ende tpaerfchotttvinghe van atlc die met den nKt/n

ende rvaen-Cbriften \ijnde , haer noch niet vol-komentlijck

tot dienst van God hebben over-gegeven.

YGoddelijck Gefltcht , dat aldes Werelds haet,

TotdieiiftvanuwéHcfrjkloek-moedigopulaet:

Dathierverfchovê leeft, infmaet.enfondereer,

En wacht van dag tot dag,«» viel-doem w»/,noch

meer.

Hoe groot is u geluck (oock felfsin defen Tijdt)

Soo ghy maer wel verftaet dat ghy geluckig zijt

!

Sy, die niet meer verwacht, en oock niet meer en heeft,

Dan 't geen fy hier aen-fchout,en daer fy hier in leeft,

De Werelt,u party,die fpreeckt'er anders van.

Helaes ! wat fou fy doen, die anders niet en kan »

Maer ghy die 't Xeumg mint, en dat met ernft bejaege,

Enin, net hooft alleen de oogen niec en draegt j I

2 ff
Ghyweetwatdatghy rijt, daer reftiïiaer dat ghy waeckt»
En ront? om a Geloef een eeuwig bol-werck niacckr.

Gy weet wat dat gy hebt; daer reft maer 't goed gebruyck,

Op dat de* Werelds flaapu d'oogen nietenluyck.
't Is waer,haer heylis kleyn,haer lift nochtans is groot;
En quam fy foo fy is, foo waer 't te minder noot

:

Maer door een valfchen waen verlockt fy ons 't gemoed,
En nimmer nimmer- meer ontbreeckt haer fchijn van goed.
Hegeert ghy dan een hert, dat gants onwinbaer zy,

En onbedwelmt befta, voor 's VVerelts tooverij :

Geeft veder ding den naem die veder dinck toe-ftaer:

Den Naem maeckt quaed van goed,en dick-wils goed va^»

Het is den fotten Naem,op fchalckê fchijn gebout, Qquaet.

Die dwafe Liefde baert,en ons in dooling hout.

Siet wat de Wereld is,en wat-fet'onrecht fchijnr,

't Bedrog en heeft geê plaets wanneer dé fchijn verdwijnt
Wat is de Wereld doch ? Etn [elfs gefocht tUcnt ;

En niemand heeft-feliefdan die-k nieten kent..

Een ongenadig dinck, dat al-tijdt j aegt en woelr,

En in Jijn fwaerften laft, fijn laft nochtans niet voelt i
:

Een ongeluckig dinck, dat facht in onheyl flaept,

En wei-lult in fijn pijn, en ruft in onruft raept.

Een valfch en hfiig dmck, dat ruft en heyl belooft i.

En,alft wel is befien,van ruft en heyl berooft.

Som-wijlen waerd belachr, fom-wijlen waerd befchreyt i

Sn nergens van foo vol,als van haer ydelheyd i

En nergens in foo dwaes, als daer fy wijft gelijckt

;

En nergens in foo Hecht, dan daer fy meelt mee prijekt.

Wat heeft hy die-fe heeft ? Veel friooder als een Niet:

Want Niet en geeft geen pijn,de Wereld veel verdriet.

Daer word des levens tijd met dooien dpor-gebrochc,
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En 't éeawh* ziel-verderfmet moeyten in gefocht.

Daer word: deEdelDeiigdt (het befte dat men vind,

)

jr. Hoe-wel in 't hert gehaet, ilechts met den mondt bemint.

ij- $• O, die hier onwaerd fijt, en ielgrirwg'e gaétj
3

' Siettoedatghy byhaer geen deel van 't hert en laet.

Ghy hebt-fe wel verfaeckt, en weygert haren eyfch,

Nochtans blijft fv al-tijd vriendinne van u vleyfch,

Veifaeck-fenu van daeg.en haet-fe nochfoo feer,

Soo ghv niet angrtig waeckt,fy komt wel morgen weer,
Wanneer mens' al verlaet,foo volgt en lockt-fe noch,

En als-mer minft op peynft,foo fchnylt'er dick bedrog.

Ift liefde tot de deugd,waer-om ghy van haer deynft ?

De liefde tot de deugd word me'e van haer geveynft.

Door defen loofen'ti eek houdt fy den Felgrim op ;

Engeeft hem. njeckt,hy yet van haer vergiftig fop.

Den yver tot Gods Wet, word van haer na-geaept,

Waer door een deuchdig menfeh te lichter hemvergaept.

Dien fv, als hy te met yet vriendfehap met haer krijgt,

De liefde tot haer goed allencken inne fijgt.

Siet dan na haer niet om, maergaet u weg recht uyt:

Haer fang is wel een foet,maer fchadelijck gel uyt.

Haer wefen toont wel fchoon , maerbruyektflechs klaer
I

So houd ghy u gemoed een-parig in 't gewicht. f_geficht, I

Sy roemt weWanGelxck; Maer (foo-fe felfs belijdt,)

Vermengt met veel verdriet veel regenheyd en ftrijdt.

Sy roemt wel van Geluek; maer dat geen 1 uil: verfaet,

Geen ruft geeft niet vernoegt,niet fahgt in der daedt.

En wie maer 't Aerdfch geluek met goed geficht befiet,

Als dat fijn loon fou fijn, al quaemt, ghy nam het niet.

Dies is 't een foeten trooft voor een geloovig hert

Dat fijn verhoopt Gihitk,hm niet vergonnen wert,

En dat hy 't aerdfche BWvoor't rechte tyd niet hout,
Dat maeckt dat fijn Gdoofeen ander Wel aen-fchout.
ZenWel,da.t fijn gemoed temeermetluft ontfteeckt,
Hoe dat hy meer bevind dat hem hier ruft ontbreeckt.
De Wereld loopt en draeft; maer al op 't ongewis,

En foeckt een fondament daer geen te vinden is.

Wat is het, dn>*fe Af«z/cfe,dat u foo jaegt.en drijft ?

't En is geen foeckens waerd,dat niet al-rijd en blijft.

Wat ift dat ghy een fchijn met foo veel arbevd koopt ?

't En is geen loopens waerd,dat u foo haeft ontloopt

;

't En is geen bly fijn waerd,dat niet al-tijd vermaeckt

;

't En is geenluftens waerd,datghv niet eeuwig fmaackt.
Al wat de Werelt geeft, is Weüuft, Eer. en Schot;

En daer die firn geweeft.daer heeftmen 't al gehad.
Dit, dit, Gods Dienaerjs 't, daer fy op pogt en boogt ;

De melck daer fy me lockten hare kind'ers foogt.

Dit heeft zy meer als gy, en roemt het openbaer

:

Maer oordeelt wat ghy doet, met God, en niet met haer.

Bemerckt het lijfs-vermaeck,'t fterckft daer fy mede trekr*

En menigWerelts-kind alfijnen luft na ftreekt

:

Scheydt noot-druft daer van uyt, foo blijft het niet metal,

Of.fod'er noch wat blijft,dat 's ftofvan ongeval.

Het hebben en gebruyek v an luiten boven noot
Haet ons natuyre felfs, en 't is haer eenen doodt.

De Wereld doet hier in de e'el Natuyre fchand

:

Aen-fchout het domme F«,dat toont hier meer verftand.

Komt dan, door lichaems luft den menfeh vet faligs aen

:

Soo moet dat yet altfaem in noot-behoefbeftaen.
Derft ghy 't onnoodig dan ? Weeft daer-om niet onfely

;

't Beft dat de Wereld heeft, hebt ghy foo wel als fy,

Offooghy't voor ees tiid.doch nier reet onwil, milt,

Of
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'Ofgeen ofkleyne fmert, maer niet onfalig ift.

Des nood-behoefs-genot en geeft geen faligheyt,

En geen verftandig hert dat daer fij n liefd op leyt.

Soo 't lichaem door den nood, waer door 't wel moet, niet

wou,
Geen Edel -moedig menfch,die t eene betrachten fon.

En foo 't geniet daer van geluckig worden dee,

Soo waer dan 't meert: geluck by ''tongodf-iienftig Vte.

Kort af: des Lichaemsluft,'t zy veel gebruyckt,ofmin,

Daer is geen waer geluck, noch ziel-vernoegingin.

Geen menfch voelt recht gebreck, dan die, die God niet

heeft.

Daer is geen waren luft dan die God eeuwig geeft.

Nochtans (die 't wel bemerekt ) 't is waen-goed met de

reft,

En van al 's Werelds heyl,is Iijfs vennaeck noch 't beft.

' Lijfs-luft word noch gevoelt,hoe Hecht en cleyn fy zy :

Maer met de Eer en 't Gotdt is eiickel phantafy.

Wat ift dathy ontfangt die's Werelds Eere krijgt ?

Nietdan'tgedenck van Eer,dathemin 't hertop-ftijgt;

Niet dan dat hy hem felfs wat in fijn ier-luft (lijft j

En foo een Pop van Eer door fijn gedachten drijft.

'Want foo hy 't fot gepeynsvan Eere van hem doet:
Ofyemand hoont ofeert, 't en valt noch fuer noch foet.

Daer is geen eer offchand,die voordeel doet , offchaedt,
Soo ghy de waen daer van in u niet in en laet.

Nu dan al 's Werelds Eer aen eygen duncken hangt

:

Watishetdathydoet die luft uyt Eer ontfangt?
Niet dan dat hy,verfot, fich tot hem felven keert,

En met fijn eygen hert inwendig af-godeert.

Waüs'er meer elIend,enjgiover fotterny.

Dan dat de menfch fich quelt, en fteeckt in woelery
Om 't hebben van een dinck,daer hem geen luft van koome
Dan die,die hy hem felfs uyt eygen liefde droomt ?

Maer ghy,Y7oJj trouwe knecht,pa(t doch op geenen fchijn,

Daer is maer eene fchand. Dat 's,fonder deugd te lijn.

Aerds Eer,is maer een Beeld dat door de finnen fwiert,
Een Eer is ware Eer: Met deugd te zijn verciert.
Waer-om is 's Werelds Eer de ware Eere niet?
Om dat-fe niet van die,die Eerlijckzijn, gefchiet:
DeWeielt word met recht voor Eere-loós geacht

:

Want by haeris noch deugd, noch word oock deugd be^
tracht.

Watis dan al haer Lof, waer mee d'een d'ander prijft ?

Een Eere fonder Eer,die dwaes aen dwaes bewijft.

En of 't al Eere waei-jdatfy voor Eer Bekent,
't Genot van al die Eer en heeft geen fondament.
De wenfehehjekfte Ecr,daer menig hert na fucht.
Is een vermaerden Naem.een loflehjck gerucht,
Die veders pen en mont als een trompet uyt-blaeft,

En brengt den menfch, foo 't fchijnt, d'onfterflelijckheyd

naeft.

Maer wat een flechten trooft,enheelniet-waerdigheyl,

Soo 't luckt,om kleynen prijs vind ghy 'c alt'famen veyl

:

Söo niet: dat yemand poog,dat yemand hoop en wenfch3

Hy blijft (wat dat hy doet) een flecht vergeten menfch.

En neemt nu al,defaem en fweeg fijn lof niet ftil:

Het deuren hangt al t'faem aen 's menfehen loffen wil.

't Is niet:en't geeft geen heyl noch vafte herten ruft,

Al 't geen men niet en heeft, danalft een ander luft,

't Iswat,al 'tgecn gy hebt,niet juyft als 'tyemad fchenckr,

Maer oock als 't niemand geeft,en u niet toe en denckt.

K k Aen-
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Aen-fchomvt des Werelds doen. Nu geeft fy grooten lof,.

En ftracks,als 't haer maer luft,is 't haer tot roock en flof

Al 't lofhangt aen de tong van yemand died'er looft.

En als hy met meer \vil,foo if-mer van berooft.

Dan ofnu yeders mondt u fteedts al eere gaf:

Hoe wel en lang ge-eert,d'eer moet met u in 't grafl

Ghy meent,fy volgt u noch na defes levens tijdt

:

,

Laes ! wat geniet ghy doch als ghy niet meer en zijt ?

Maer eer uyt deugd, blijft eer ; en geeft een vaft genot:

Want,of-fe niemand gaf, men houd-fe (leeds by Geit.

By God : dient,als den menfeh, aen 't oordeel nierf^lieert;

En 't geen niet eerlijck is , oock niet,als eerlij ck, eert.

By God : die als de merfch niet licht ofwanckelbaer,

Geen eer weerom en haelt,blijft llechs haer ooorfaek daer

By G.W.-die lijf en geeft.naer defe tijd,weer paert.

En d'eere v an fijn volck onfteiffelijck bewaert.

Hy eert wanneer hy eert.om 't hebben van de deugd.

Is 't hert daer van bewuft foo is 'r niet tonder vreugd.

Hy eert om 't geen wat is, en 't geen hy in u merekt

:

Dat 's dan alleen een Eer,dieware vreuchdewerekt

:

En die met recht verdient^om datf 'oock noyt en fterft)

Dat dek, uyt Iuft tot haer,al 's Werelds Eere derft.

Wat baet dan 't groot gerucht.als God niet van u weet ?

Watfchaed oock 't klevn gerucht,als God u niet vergeet ?

We! aen nu,flaet het oog op 't Aerdlche goeds belït,

Des Werelds Af-godin,die elck om feerft aen-bidt :

Die 's lichaems luit en eer,en alle's hebben doet

;

En maken d'ander dwaes,ontfint maeckt en verwoet.
Daer elck,of meer ofmin, geernvan gefegentwaer,
En loopt-fe als 't hem mift,met fijn gedachten haer.

Wiens dienft fo menig menfeh met fijne mond verfaecktj

Maer als 't wel is befen, in 's herten grond na haeckt.
Wiens liefde menig-mael foo diep verborgen woont,
Dat fy haer voor 't gemoed daerf ' in is niet en toont.

VVaer door dan 't Niet geweet,dat anders alles weet,

Blijft ftil ftaen in fijn werck,en 't Klagers-ampt vergeet^

En in hem felfs te met foo in den menfeh verdooft,

Dat,fegthem wathy is, 't wordt niet van hem gelooft.

Geen dinck dat hy hem felfs foo weynig toe-betrout,

Dan dat hy 's Wenlds-Godïn 't hert een Altaer bout.

Soo hooch loopt <iit bedrog, dat een hem felfs bedriegt,

En voor fijn even-menfeh, en voor hem felven liegt.

Is dan de ruft foo groot,die vemend daer uyt haelr,

Dat daer door in het hert foo ftereken liefde daelt ?

Een liefde die de menfeh in 't hert voor 't hert verbergt,

Om dat hv fich foo noo't verlate n daer van vergt ?

Nee n : 't Is geen rechr geluck dat tot de liefde brengt,

Maerwaen, met Acrdfcheforg,en wan-geloofvermengt.

Stelt yemand ncch foo rij ck en groot van heerfrhappy :

Die arm is, maer niet foeckt,befit veel meer als hy.

En dat heeft elck die wil door recht natuyrs beftuyr :

Maer 't goeddioe ieer gefocht.hangt noch aen 't avontuyr.

En dat houd elck die 't heeft, door forg en goeden vlijt:

Maer 't goet hoe nau bewaert,geraekt mé licht weer quijc.

Het hebben boven noodt,maeckt menig 't leven fuyr

:

Nochtans en ift geen liift ;
maer laft van ons natuyr.

Al 't geen, men ioo bemint,betracht,beloopt,bereyft,

Is over-vloedt van haefdie 't leven niet eu eyft.

Dus doolt een gierig menfch; en prangt fich met een Wet
Die hem noch van Natuyr noch Gcd en is gefet.

Stekeen die 'tmeefte goet op Aerden foeckten wint

:

Eendeeltjenvandeaeid, dat 's al dat hv hier vindt.

Da
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ï>)at foeckt en krijgt hy hier,dat dunkt hem groot en veel

:

Wan-gunt hem d'Aerde niet,de aerde is fijn deel.

Ach ! ongeluckig Me»fch,dien God geern 't befte gaf.

En ftaet (en zijt noch bly ) foo met de fnoodfte af,

't Waer yet,(hoe-\vel feerkleyn) foo ghy 'tgeiladig hadt,

En d'aerde die ghy hebt,ilechs (onder eynd befat

:

Maer als 't al is gefocht,vergaert,bewaert, gcfpaerr,

Soo raeckt ghy d'aerd dan quijt, en felver word ghy aert.

Vliedt dit, 6 Mcnfche Gods , en 'tzy u hert een fchrick.

Dat luft na 't aerdfche goed u nimmermeer verih ick,

Haer net leyd fteeds gefpreyd,haer tijd die is al-tijt,

Enraecktghyaenhaer valt licht word gy 't eeuwig quijt.

God heeft voor u een Stadt,

*S9

Is uwen luft na goed
Heft daer u hert na toe,daer is een beter Schat

Soo uwen geeft daer van een klacraen-fchouwcn krijgt:

De Wereld (want fy moet) met ai haer fchatcen,(wi;gt.

Soo 't hert daer boven woont, foo wort u d'aei de dreck,

t. En acht het aerdfche goed geen rijckdom maergebreck.
Maer ghy, die nochu felfs aen God en 't Goed verdeelt,

En God, die 't heelbehooi d, het halve hert ontfteelt

:

Wiens hert in defe Aerd noch geern een Hemel hiel

:

U Gods-dienft is niet reyn,en hebt een valfche ziel.

't Is niet dat ghy u felfs voorrecht Gods-dienftig houd,

En dat een ander rrienfchfulcks oock van u veitroud.

Zijt ghy des Werelds goed öock maer de minfte vriendt

:

Hoeweynigdat ghy 't dient,ghy dient ter-wijl ghy dient.

Dan dient ghy noch al yet (hier wordhetaen beproeft)

[ Soo 't hebben ofverlies,nochbly maeckt ofbedroeft

:

', Dan niet(wan Godes eer,of 's naéftens liefde dringt)

I Als ghy 't foo geern verlaet, foo geern als ghy 't ontfingt.

I Gy dient (algaeftgy veel) als 't Aeidfchfo veel beweegt,

I

Dat ghy geen volle liefd* aen uWen Maeiren pleegt
[

Dan zijt ghy fonder dienft,als 't hert met luft verlangt

Na 't vinden van die 't hoeft,en weer van u ontfangt.

Dan is'ernochal dienft, als ghy om 't Aerdfch profijt,

In 'teen dat noodig is,yet, yet,veifuymig zijt

:

Maer dan niet meer-,als gy(fchept eer op God geen trooft)

Om 'tminft dat God aen-gaet,al 'tAerdfchverachte-Iooft.

Dient ghy de Wereld yet: foo dient ghy God met recht

:

De alder-hoochlle Heer,wilgeen verdeelde knecht.

Wat raed ? wat wilt ghy doen ? van beyden moe: ghv een:

Of dienen 't Aerdfche goed,of 's Hemels God alleen.

Half werck , en is geen werck. Laet God , ofdient hem
heel:

Gods liefde is te waerd,en 't Chriften-hèrt te eel.

Een Chriften foeckt hier niet, noch luft, noch fchat, noch
ftaat ;

En 't noodig dat hy heeft dat acht hy over-maet.

Maer vak hem meerder toe; dat heeft hy (na Gods (tem)

Voor fijnen even-menfch foo cygen als voor hem.

Ghy fijt dan wie ghy fijt.fijtghv de deugd niethaets,

En zijt-ghy recht een menfck,foo geeft de reden plaets.

Roert u de reden yet,houd u gedachten ftil j

't Is 't roeren van Gods Geeft,hoort wat hy feggen wil.

Maer foo-fe naerder treft : maeckt doch u felfs niet blindj

Hoeghy-fe meer door-grond,hoe ghy-fe klaerder vind.

Schijnt u de waerheyd klaer : vat aen,onrknoopt,ontwert,

En maeckt u felfs voor God een recht een-voudig hert,

Ruymt God de heele ziel : doet vlytig onder-foeck :

De Wereld,foo ghy flaept, houd hier ofdaer een hoeck.

Doch,houd gy 't hert noch valfch,en paeyt u met dé toon:

Verwacht dan anders geen als valfcher knechten loon.

Kk * Soo
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Soo ghy ck flechte pen haer dreigen niet en vreeft :

De waerheyd even-vel is voor ü deur geweeft.

Na-dien dan al 'tgeluck, waer op de Wereld roemt.

Niet waerd is met den naem van 't recht geluck benoemt:

Wat is'er dan,Gods vclck, daers' u in over-trefr,

En boven u (oock hier) met recht en heyl verheft ?

Watis he^kkyne/Ater, (hoe-wel fytriumpheert)

Dat fy hier faligs heeft,en dat ghy hier ontbeert ?

De Wereld acht dienmenfch Go'dalder-meeft gelijck

(Om dat hy goed kan doen) die machtig is en rijcfc.

Ift hier-om dat fy 't wint ? weeft hier-om niet bedroeft

:

Hyis God alder-naeftdiealder-minftbefcoeft;

Maer die hoeft alder-minft,die niet begeert of kieft.

En aift hemaIonr'gaet,noch niet-met-al verheft.

Doch foo 't wel-dadig zijn den menfch geluckig maeckt,

Om dat hy Gods natuyr daer door op 't naeft genaeckt

:

Soblijcktdatin diefaeck eennood-druft-hebbend man
Een rijcke,foo hy wil ver over-treffen kan.

't Is waer.men fiet dat God,die 't al heeft in gewour,

Zijn dienaers nu en dan des lijfs behoefonthout ;

En dathy,alfthem luft,natuyres Wetten breeckt,

Om dat'erin 't gebreck een meerder wel-daed fteeckt.

Maer fonder dit heeft God den noot-druft elck befcheert,

En als een Soonvand'Aerd,opd'Aerd geordineert.

Den nood-druft is het al, dat veder dag aen dag.

Na God es wil alleen als evgen houden mag.
Om dit is recht dat elck een.goeden arbevd doe

:

Want dit,na Gods befteKkomt hem als eygen toe.

Hy heeft fijn eygen dan: die 't van fijn nood-druft neemt

:

Maer die van rijckdom geeft,d ie geeft het van het vreemt.
B

J Is foojghy hebt u loftdie uyt een reyn gemoed

. Een ander liefde toont van uwen overvloed :

I Nochtans niet fulcken lof,ofghy 't van 't eygen nampt,
Maer om u trouwigheyt in 't Rente-meefters ampt.

j
Die gever komt dan naeft.die felfs maer noot-druft heef:,

i
Om dat hy, recht als God,reyn-uyt van 't fijne geeft,

Ofis 't om 's Werelds haet,af-keerigheyd, en fpot,

En dat ghy menig menfch moet wefen als een fot ?

't Is waer't is ydelbevd, daer ghy hier onder bent

;

Maer die uyt eygen kracht,geen herten-ruft en fchent

't Geen daer den dwafen hoop u dwaesheyd door befluyt,

Befluvt ghy, ift om 't goed,daer uwe wijsheyd uyt: Qftand,

Die felfs noch deugd en heeft, noch wijsheyd nochver-
Sijn p.ijfen is geen eer, fijn hoonen is geen fchand.

Verfmaethevd fpor,en haet, blijft al in 's haters hert ;

En,foo ghy 't niet en acht, 't is hem.maer u geen fmert.

Of is het, om dat shy wanneer ghy quaed-doen vlied,

En niet en volgt dat fy,maer datu God gebied,

't Geen fy te vee! beflt,en in haer luft verdoet,

Tot noodiglijfs-behcef fom-tijds ontbeerenmoet ?

Sulck lijden (ick bekent) komt u fom-wijlen aen,

Maer blijfrniet, of foo 't blijft,ift lijden haeftgedaen.

Gebreck is geen gebreck,wanneer fich 't hert vernoegt,

En neemt hetfoo voor beft alft fijnen meefter voegt,

't Geluck beftaet alleen in 't achten van 'tgeluck, -

En in een rijcken ziel is armoe kleynen druck.

Ofis het om de pijn,die 't fwacke lichaem voelt,

Waneer de Tyrannv den bloed-Iuft op u koelt ?

Dit moetal me foo gaen, alft uwen Heerbehaegt:
Dan 't is een foete prjn,diem' om de deugd verdraegt.

Al wat een Chnften lijd,in dienft van God, fijn Heer,

Lijd dik een Werelds flaef,in 's duvvels dienft,noch meer.

Eea
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Een reeht-geloovig menfch,die wort fijn pij n verfacht,

Om dat hy geern verdraegt,en op een beter wacht,

Niet een foo Hechten fucht,die God vergeten blijft,

Niet een foo kleynen traen, die God niet op en fchrijft,

Maer die de wereld dient, getreft van pijn en ramp,

Die kampt wel met de pij a , maer eenen droeven kamp :

ïn't lijden dat hy lijd, fiet hy geen lijdens end

,

En fijn ellendig zijn, is flofvan meer ellend.

Oock, alftal is gefeyd, wat kan deTyranny ?

Het lijf en is maerflaef, de geeft blijft at-tijd vry.

Die't lijden lijd, lijd minft, die lijden doet, lijd meeft :

De een lijd maer aen'tlijf, en d "ander in den geeft.

Natuyr haet wel de pijn, en vliet-fe immer-meer :

Maer dieghy dient, is God, die is Natuyres Heer.

Geeft hy maer eenen wenck : wie krenckt u 't minfte lit ?

Het fwaert en heeft geen fcherpt, en't vuyr is fcnder hitt'.

*t Is God , die u foo mint,dat hy u 't befte gunt

:

Hy laet u in geen quaed, dat ghy niet dragen kunt.

Ofift, om dat ghy meeft in dcfe wereld fwerft»

En feker plaetsen goed, en't lichaems wei-fijn derft?.

•t Kan niet geloochent fijn .• dit fiet men veel in u,

En *t maeckt de'Wereld bang en voor u felven fchu.

Nochtans foo komt fy hier in 't oordeel ver te kort ;

't Is 't geen waer in ghy meeft van God gefegent wort.

Hoe kan dat quaed gezijn,ofdaer in ramp gefchien,

Daer God,in fijnen raed,fijn volck toe heeft vooi -lïen ?

,^l Is 't beeld dat fijnen Soon hier felfs op aerden droeg

:

'Al wie 't nietmet hem draegt,die is fijn hoop te vroeg.

En oock op datdemenfeh God foeck, en noyt en flou,

Heeft hy een vuyr van doen dat hemfteeds fuyver hou.

Alft hier niet wel en fchijnt,begint het we! te gaen,

2ó"ï

En God komt ons in ern't,gelijcft een Vader, aen. •

Hy fend het lijden t'huys,het fchijnt, maer is geen laft .*

't Verfwaktdes vyands rijck.en 'tmaekt ons fterek en vaft.

De Wereld geeft geluck en 'tis maer eenen droom:
God geeft de tegenheyd,en 'tis maer eenen toom.
't Is beter dat God llaer, en door deilagen haet,

Dan dat de Wereld kuil en heymelij ck verraet.

Dat weer-wil goed fou fijn, luyd leljf.iem in ons oor :

Nochtas die 't wel door-fiet,die hout het geein daer voor.

Een onbekende faeck.daer liefde door ontbrand,

Om dat-fe boven wae?d geacht word in 't verftand,

Soo lang noch als mens' heeft.die kent men felden recht:

Het hebben voed de min : de min maeckt u een knecht f

't Beminde dat men dient.en daer het hert op ftaet,

Ter-\njler.dat men dicnt,en achtmen nietvoarquaet:
Daer geen quaet acluen is,daer word gejaegt getracht :

En na een ander goed niet eens met ernft gedacht.

Tweeliefdens in een hert en worden niet geleen

In-dien-feftrijdig fijn : dan blijfter fteeds maer een.

Die d'Aerd heeft, kvft-fe lief, en blijfter aen gehecht

:

En aen het fnoodfte vaft, dunckt hem het befte iiecht.

Dereden die hy hoort, ftuyt krachte-Ioos weer-om,
En 't hebben van de lult houd lij ne finnen dom.
Offoo hy vet-watfict,foo ift als door een mür,

Daer 't hert niet door gelooft»maer 'tbreynva verren gift,

Daer-om fo word de menfehbequaemftvan God geleerr.

Niet als hy noch al heeft,maer als hy nu ontbeert

:

't Ontbeeren leert het hert de nietigheyd verltaen

:

't Verftaen dar doet den luft allencken over gacn :

Die geenen luft en heeft,die heeft al wat hem luft

:

Die al heeft wat hy wil,die heeft eerft ware ruft

:

Kk; Soo
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»7.

Soo is het woort dan waei', dat ons de murheyiCeyi:
Hier arm e» kleyn te \qn, mcttckt rechtejaligheyd.

Maer 's Werelds goeden fpoed'die is voor 't hert een flot

:

Soo 't daer van ledig is, foo rtaet het op voor God.

{De Aerd die hem begeeft) en na een beter haecW
Wat kan hy anders doen (na-dien doch fijn gemoet
Noodwendig hier of daer fijn trooft op nebben moet)
Dan d'Aerde, die hein vlied,dat hy die weder vlie,

Door ramp-fpoed krijgt de menfeh 't geen aen't Geloof I Met lichaem en begeerden na een hooger iïe ?

ontbreeckt, j Hoe hy eerft loffer word,en bet van 't aerdfeh berooft,

Op dat fijn hert oockvoel daer fijnen mond van fpreeckt.

Een hert, door druckbereyd,laet goede leering in

;

En vaet , en temt hem toe, en volgt Gods rec-hten fin.

Een hert, dat eerft een flaef des Werelüs is geweeft,

Dat word door , leed geploegt , een herberg van Gods
Geeft.

Wannner het dight gefwerm van aerdfche pbttntajy

Het hert niet meer befet,foo kander God eerft by :

Dan ift dat fijnerf Geeft des menfehen geeft genaeckt,

En dat in 's herté grond Gods waerheyd word gefmaeckt.

Soo geeft dan 'tkruys verftand : en fchorthet aen de
kracht,

Daer hy,die nu verftaet,aen 't werek door word gebracht:

Het kruys maeckt dat de menfeh (die dom is , als 't wel
gaet)

Na 'theyldat krachtig treckc,fi;n oog aen-dachtig flaet..

Demenich.doorveel ellend.verdrucking en gequel,

Verlaet in 't end de aerd,en valt op 't eeuwig Wel,

Sijn ziel (wiensleven is dat hy yetfoeckt, vet hoopt,
Yet mint,en ergens op met fijn gedachten loopt)

Lijd niet dat in fijn hert geen trooft of liefde ftae :

Dat hy dan hier niet heeft,dat had hy geern hier nae.

Doorveelderley ellend maeckt God hem d'Aerde moe,
En dringt hem door den nood,van hier na boven toe.

Wat kan hy beter doen, dan dathy d'Aeid verfaeck,

Hoe hy na vafter word,en 't eeuwig meer gelooft,

Hoe God hem d'aerdfche hoop door weer-^wil meer belet,

Hoehy fijn nieuwe hoop diesoockte vafter fer.

't Is "t lieffte dat hy doet,dat hy die hoop al ftut

;

En alles wat'er is, dat word hem daer toe nut.

Dus wordallencken 't hert al meer van twijffelleegj

EndoetfichaPs Geloofs belecfels uyt de weeg j

't Geficht word goed, word klaer,fiet over al door her

;

En werpt des Werelds Throon in 't hert geheel om ver.

Maer wordt'er by verfuym wat nieuws weer op-gericht

.

Den prang van 't nieuwe kruys maeckt hem weer reyn ge-
ficht

;

Daer 't vuyr der liefde Gods al-tijd wel blijft ontvlamt,

En 't geen de Wereld poogt,als roock daer henen dampt.
Soo is dan Godes tucht , geen vloeck, maer nutte gaefj

Niet voor een yegelijckhert-neckig Werelds-flaef ;

Maer voor een buygfaem hert :doch 't welck niet buygeh
fou,

Soo 't God alfoo hier liet,als 't hier wel wefen wou.
Want wat een kouden luft,na God,en 't eeuwig goed,
Is in een dubbelt hert dataerdfche liefdevoed,

In 't aerdfch,hoe-wel feer kleyn,daer fijn de finnen gau

:

In 't Hemelfch doch foo groot,verdrietig,loom, en flau.

Het kleyn dat haeft verdwijnt, word pijn om uyt-geftaenc

Het groot dat eeuwig is,word weynig om gedaen.

U
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Ia,is'er maer een luft, die 't hert wat anders ftuyi t,

Wie treed fchiereene ftap,om'tgeen dat eeuwig duyrt ?

't Schijnt yet ,fo lang de deugd felfs van natuyren vloeyt,

En God ( foo't Gods-dienftis) ghedient word fonder

moeyt:

Maer komt het op den dood van fulcke finlijckheyt,

Daer 't hert noch yet in leeft,en aen-gcbonden leyt:

Enhy niet aerdfch en vind,waer door hy daer na tracht

:

Soo blijft de menfch de menfch-, en 't eeuwig heeft geen

macht.

Ach ! uyt-genome» Stadt, waerin men fonder pijn,

Inalder-diep!tevreuchd,onfterrlelijck^l-?ijn,

Hoe vuyrig word de Aerd hoe traeg wórd ghygefocht,

Waer-om? daertreekt na u niet een recht hei ten-tocht.

Waer-om ? u groote heyl, word niet genoeg geacht.

Waer-om > u waerdighcyd,word niet genoeg bedacht.

Waer-om .' het aerdfehc Wd heeft menign menfch te

veeli ',.;

|

Dat wint het hcele hert,en Iact 11 nau een- deel:

Daer is een ander lief,die baert een andej-'Jriin

;

' VVaer mee 't gepeyns boelcci t,en maeckVfe Koningin., \

'Die houd definnen doof,en-bind-fc b.y fkaiérjiejxk ;

|En geeft fchier heel de Ziel,en al haer krSwtérj werek.

i O jammerlijcken (tact ! wat raed dar^g^ud-i oorat,

En uyt dien langen fwijm weer tot fijnrorteVoomr ?

[Een dinck ontbreeckt hem meelt: Gods Vadeilijcke

hand.

Den fegen-rij eken vloeck : de Eerelijckefchand.

, Den waerd geachten fmaet: den vreuchdelijcken druck.
't Al-hebbende gebieck : en 't falig ongeluck.

j
Injlcrjfelijcke Gjïjdoor wiens belcyd, enraedr,

De aerdfche Heerfchappy van d'een totd'ander gactj

Die fomtijds goede weert,en quade machten lijd,

't Zy dat ghy toornig plaegt,of Vaderlijck kaltijd ••

Die 'talbevoogtendraeyt,watisófwefen fali -

En hebt een ftadig oog op heyl en ongeval.

't Is wel al wat ghy doet, en wat ghy hebt gedaen.

Leftuyrt,ftelt op, fielt af, wy nemen 't willig aen.

Geeft noot-druft, geeft gebieck, geeft levens tijd, geeft

doot.*

Soo ghy maer wilt en helpt,geen nood is ons te groot.

Geeft winning , geeft verlies, geeft.Vader-land , geeft

geen :

Het eeuwig Landt van ruft daer fijn _wy rne'e te vreen.

Geeft cenigheyd, laet twift, geeft,wel-fhnd, geeft ellend,

Geeft wat ghy geven wilt : wynemen 't foo ghy 't lend.

Alleen laet ons u Geeft en u Al-machtig Woordr,
En houd ons

0J5
den weg,en l^pfon/sdaer op voort,

Weeft ghy ons eefi tiièit in defe wgéfteZee,

En brengt in 't ey-ndjpn.s hoop tqr$Jey eris Vallc Ree.

Geeft cock dat menig tner.ic^'j^feha de Wereld dwaclt,

'Aen wiens gemoed spjy klóp.t^^i'hiêt n oio m-gchaclt,

Soo dat des lcvens'Jeer niet dieplB ]fe&cit en i'inckr.

En hy niet rechtx-n rzcz, m»£gófi twee' Jijden liinckt,

En uyt de fnéc?de1fê?H met kiaehröièt uyt en bi ceckr,

_Om dat hy al tediep in 's Werelds welheyt fteeckt ••

Geeft dathy, door u tucht, de oogen open doe,

En 's Werelds dolen fadt metluftfich t'u-waerts fpoe.

Op dat ghy wiigHea\en ttUir-trouwjie Vritnttt,

Van o»s,en haeigelijck,op-recht mengt 2 ij n gedient,

En in ons aller hert een ofter-vuyr op-ga

Van eeuwig lofe» danck,eerft hjer,en èjgn Rurm.
DEN
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DEN ¥ V ER T G T GODS WE f.

Siet lioeTe vrolijck gaen, uyt'tmïHaërii varïHenTtaëh

Den yver tot Gods Wet, doet haer de handen heffen

,

Ten Hemel, vol van vreught, met foet, en bly gelaet

,

God danckend
J

dat haer Cruys, Vervolgden Roeden treffen.
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Poè'tifche Uyt-breydinge over Pfalm C X IX.

I.

ZAlig, iri en na dit leven, die daer leven onbefmet,

En het leven, dat-fe leven,leven na des Heeren Wet,

Zalig die den Heere foecken,foo als hy te vinden is,

Door hert-grondig onder-houden van fijns wilsgetuy-

genis,

Zalig fijn-fe,\vanteen ydér die op fulcke wegen gaet,

Mijdt de fond , die felfs een quaed is , ea fonteyn van alle

qilaet

;

*tls uwildatm' u bevelen vlijtig onder-houden moet:

Kond ick doch ! ick fal wel konnen,foo ghy my (lechs hul-

pe doet

:

En mijn gangen foo helpt ftuyren , dat wanneer ghy
fpreeckt mijn God,

'Ooren,hert, verftand en leden vaerdig llaen tot u gebod;

Giintmydatick met mijnoogen immer-meer niet afen

dwael
Van het minft van u geboden ; dat ick doch geenfchand

behad,
Uwe\Vet,op-rechten billijck.word my van u uyt-geleyt:

Dies word uuytrechter hertélof en danck van my gefeyt.

K
Uwe Wet die wil ick volgen , met gepeyns met woord en

daedt :

Wilt my, Heere, noyt verlaten.die u Wetten novtverlaet.

II.
f irj Oe fal doch de jeugt, wiens herte midden in begeer-

AJ. ten fwemt
Alfoo leven dat de reden 't hert in fijne luiten temt ?

Hoe fal fy, wien al haer wegen glibb'rig en gevaerlijck
ftaen ,

Hare paden, fonder miflen, veylig mogen henen "aen ?

Veylig falfy henen treden, foo fy op u woorden acht.

En daer 't leven na wil richten. Hiertoe is het dat ick
tracht j

Dit foeck ick uyt almijn ziele. Heer,maeckt ghv my doch
foo valt

Dat ick in u Wet niet ftruyckel, en noyt fonde my ven alt

Daer-om fluyt ick uwe woorden in mijn hert ïbrg-vul-
dig in,

Om geen quaed te mogen plegen in al 't geen dat ick be-
gin

Hooch gelooft, Heer, moet ghy weferr: Leert my doch u
rechten wel

Dat ick met mijn mond de woorden uwesmonds al-om
vertel :

Dat ick die in waerden hebbe, boven 't alder-waerfle

goudt,

En al 's Werelts groote fchatten , die men meert in waer-
den houdt

:

Daer van fpreeck; en vlijtig pooge dat ick haren fin

verftae j

En'tveritand zijn luftlaet rapen ; en noyt in 't vergeet

en ilae.

III.

T^v Oet my weL en laet my leven , my , u toe-geeygent

knecht,

1 u woon
tick voo
den mach,

Dat ick na u woorden leve, diêghV my te voren legt

En, op dat ick voorts de woniAen uwes Wets doorggron-

Soo
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Soo doet my mijn oogen open , dat ick klaer fie als deni Opent, en geeft my t'aenfchomven uwes Wets dierbarcd
l

dag: I fchac.

Dat het oog alleen niet lefe, en de mond alleen niet

fpreeck

:

• Maer 't verftand oocktot in 't binnenft haers verborgent-

heyds door-breeck.

Wat heb ick hier op der Aerden ? Niet,'gants niet, dat my
behoort.

!

Maer een dinck wenfchick te hebben. Wat ? niet anders

als u Woort. I

't Hert, door liefde tot u Wetten , queelt inwendig, en

. verlangt

Nau woorden , als na'teenig daer 't al fijnen luft aen-

hangt. .

Ghy, die uwes Wets kleyn-achters, maeckt veracht;

vervloeckt, en haec,

Vrijd my, uwes Wets groot-achter, van verachting, fpot

en fmaet

:

My , u Dienaer, die der grooten tegen-ftreven hooien
moet,

Om dathy fpreeckt van u rechten, en daer al fijn doen na
doet j

En uws wils getuvgenifien luft en ruft hem weien laet ;

En in alle tegenheden daer toe loopt om hulp en raedt,

IV.
•'T'Hert, verflauwt, onluftig, quellijck, is benauwt, en
X vol van pijn.

!

Daer en is geen trooft by menfchen : Laet u woort mijn
troo.fterzijn.

[k Heb u, Heer , mijn hert geopent, en al wat'er binnen
fat:

'

'

Leert my die, foo fal ick leeren ; En, als ghy my hebt ge-
leert,

Van ugroote wond'ren fpreken,en u eere zijn vermeert.

Droevig.ben ick en verflagen ; 't hert is my bv-nae ver-

fmacht.

Laet u woord mijn hulperwefen, en verkenen nieuwg
kracht.

Wendt mijn voeten vanden af-weg,die gewis terdood-
waerdrlevdt,

Guntm'u Wet,c'ieick mijn liefde met mijn hert heb toe-

gefevt.

Uwes wiïs getuygenfflen,in-gefchreven in 't verftand,

In-gefneden in het herte,zijn mijn alder-duyrfte pand
Heer mijn God, wilt my behoeden voor een dinck dat ick

foofchroom.
Wat doch ? Dat ick voor de menfchen nimmer-meerin

fchand en koom.
Geeftmy hoop ; en ick fal hopen : trooft, en wech is mijn

gequel

:

Gaetmet weldaed voor; foo volg ick, en neem acht op
u bevel.

V.

LEertmy, Heer, leert my de wegen enden aertvauu

Verbond :

Op dat ick fe neer laet dalen in mijns herten diepen

grond
Opdat ick-fedaer laet woonen, niet voor eenen korten

Maer fo lang ick hier fal wefen, en ghv my in 't leven lijd.

teert
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leertmy, dat ick s' onder-houde, en van gancfcher her-

ten doe.

ieydmy doch op fuleke wegen : Want ick heb eenluft

daer toe.

Buygt mijn hert tot u geboden; rnaket u foo onderdaen,

Dattet met des rijckdoms liefde nirnmer-meer enzybe-
vaen.

Mijneoogen, wik die lijd.en en bélcüren of miiTchien

Mijne oogen na des Wereks fnoode dingen wilde fien.

Als 't gemoed van u gaet dooien, en ick in u Wet verftap,

Maeckt ghy my dan weer-om wacker, en op uwe wegen
rap.

Geeft my uwe vrees, fo houd ick u gebod vait en al-tijdt.

VVend van ruy den fmaet, dewijl ghy een fo goeden Rich-

ter zijt.

Heer; wat wilt ghy m«er f Mijn eenigdat ick boren al be-

geer,

ïsn Wet; Liet ti'ooft dart komen, want ghy zijt een bil-

HickHeer.
'

VI.

DOetgena, fict iny met oogen, vol van mededoogeri,

aen:

Doet my hulp dencktaen de woorden my, o Heer, van ü
gedaen,

Op dat ick de laller-monden, u ter Eer, en haer terfpiit,

Doe yerftommen , en met waerheyd ftuyten mach in haer

verwijt.

Rechte Richter, op wiens waerheyd ick mijn hope heb
ghegrond

,

\Heyligh woord van uwe waerheyd neemt dat niet van I

mijnen mond.

267
Uwe wetten wil ick houden, 'cis mijns herten vaft befluyt,
Alfoo lang als my den adem gaet de neule in en uyt.

'Vrolijk wandel ick mijn ftraten: want ick u bevelen foek.'
Dies word myden geeft foo vaerdigh, en het hert foo

overkloeck,
Dat ick fonder my te fchamen , noch beangft voor on-

geval,

Vóór de trotfe Scepter-dragers uwe waarheyd fpreken
fal.

'k Heb een luft tot u Geboden; en daer was noyt eenigh
dinck

Dat mijn hert en al mijn finnen met fijn liefde fo bevinck.
Defe min , en fal ick minnen* Hier toe ftreck ick mijne

hand; '

, (verftand.

Dees houd mijne lippen befich 3 en bekommert my 't

VII.
LAet u in gedachten komen u verbond , het fondamenc

Van de hope, die ick hope , die my trooft in mijn el-

lendt.

Of ick fchoon denftouten menfche dwaesben, en tot

fpotterny :

Uwe Wet nochtans daer blij v' ick fuyver en onwanckel
by.

Als den geeft van ander dingen af-getogen, fom-tijds fiet

Op u oordeel, van des werelds aen-begin al-tijdtghe-

fchieti

Hoe de vrome fijn verheven, en de boofe neer-geftort

:

Vóél ick dat mijn ziel inwendig in haer diepfte vrolijcjc

wordt.

Als ick fie uw's Wets-veilaters ; fchiïck ick met mijn heel

ghemoed»
1,1* ca
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En een heylig vuyr van yver doet my fieden al mijn bloet.
\

Uwe Wet, die fy verlaten, en in't minft op achten niet,

Die is my , en fal my wefen in mijn huys mijn eenig liet,

Die door-wandelt mijn gedachten , als het lijf tot ruften

leydt,

En de dicke duyfterniffen Over 't Aerd-rijck zijn ver-

fpreyt.

Is dat wonder ? 't is geen wonder : want te doen na u

Gebodt,

Is mijn grootften fchat op Aerden, en mijns levens hooch-

ftelot.

VIII.

EEns heb ick een woord gefproken, Heer, daer denck

iekal tijd om .•

Uwewegen te betreden, kies ick voor mijn eygendom.

Mijne lippen zijn vol fmeeckens , even als de grond van

'thert -•

Lieve, gunt dat u belofte, mV gedaen,vol-togen wert.

Ick bèfin, beducht van finnen , hoe ick in mijn eerfte

Ieugt

Hebt geleeft, noch leef, en 't leven datmy reft, vervoeg ter

deugt

»

Om daer uytte mogen weten, ofick dood oflevend ben ;

't Welck ick(rechts als in een fpiegel)uyt u Wetten klaer

beken.

Daer-om houd ick my al wacker , en verfuym niet een

van dien ;

Laet-feoock te genen tijden uytmijn finnen henen vlien.'

Ofal fchoon der Godde-loofen woeften en verdwaefden
hoop. [loop

Arbeyd; en my geernfach loopen fijnen roecke-loofen.

Midden in de droeve nachten,als een yederleytin ruft,

Laet ick 't bed, om u te dancken; daer in heb ick dan mijn
lult.

Ick bemin-fe, die u minnen, en u Wetten komen na.

Leert my , Heer , die al de Wereld vult met gocdheyd en
gena'e.

IX.
r\Oetmy , Heer , na u beloften. Leert my foo, dat ick
*~f doch leef

Na al u heylfame zeden, en daer 'thert toe over-geef.

Doe ick noch niet was vernedert door ellend en tegen-
» fpoet,

Ginckick onbedachtfaem dooien , als meeftal de We-
reld doet ••

Maer nu ghy myhebt doorlijden mijnen hooch-moedt
neer g'efet,

Voel ick, datiek op u woordeu en bevelen beter let,

En forg-vuldig onder-houde. Ghy, fonteyn van alle goet:

Leert my , wat'er goeden recht is, uyt uws goedheyds
over-vloedt.

't Op-geblafen volck dichtleugens , en daer diuckt he&
mymed' neer;

Ick, uyt ongeveynfder herten, voeg mijn leven na u leer.

Waer-om dat ? haer hert is weeldig , door het vet daer

't facht indrijft i

Mijn hert niet, en daer-om is'ct datu Wet daer in be-
klijft.

Dat ghy my hebt verootmoedigt , is my liefen aen-ge*

naem

:

*

Wantom uwe Wet te keren, vind ick my daer door be«

quaem.
Daerj
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£>aer-om is-fe my veel foeter, en word meer van my be-

2 6c

XI.
mint,

Dan al 't goudt en al het filver dat men op der Aerden
vindt.

X.

-v t "r 7 Ilt my, die ghy hebt gefchapen door u Goddelij c-

V V lijekehand,

't Hert her-fcheppen door u leering, en formeren het ver-

ftand.

Dieuvreefen , fien mijn leven, en het ishaer ziel een
/ vreugt,

Dat mijn ziel op u beloften fo vry-moedig haer verheugt.

Uw' oordeelen zijn gerechtig, en mijn leven, Heer, was
quaedt

:

Dat ghy my dan hebt vernedert, is een over-trouwedaet :

Doch, dewijl ick uwe Wetten nu laet zijn al mijn ver-
maeck

:

Geeft dan (als ghy my beloofden) dat ick uyt d e quelling

racek.

laet op my u mededoogen vloeyen als een foeten dou.

Op dat ick mijn leven, 't leven , dat fo foet is noch behou.
Hoont de trotfe die my hoonen door haer valfche leugen-

tael, r_hael.

Omdat ick, haer ooren laftig, al-tijdt van u Wet ver-
Och ! ofick-fe, die u vreefen, foo aen my verbinden kort.

Dathaervriendfchap,en haer by-fijn my gelladig waer
vergoft :

En mijn hert gheheel recht-fchapen in u Wetten blijven

mocht,
Soo dat ick, tot mijn verkleyning, noyt in fchande

s wierd gebrocht.

"T-" Hert, geprangt , verlangt na hulpe, 't hert is ang-
X ftig en bedut,

't Hert vvaer over lang befweken , waert door hoop niet

onder-ftur,

d'Oogen fien na u beloften: 't hert fwaermoedigh en
befchroomt,

Doet de tong forg-vuldig fpreken : Heer wanneer ift dat

ghy koomt,

't Lichaem i's my uyt-gemergelt, al de leden , laf en
fwack,

Zijn niet anders alseen droogen enverfchrimpten Jeder-

fack.

Ick nochtans u trouwe Dienaer, midden in ellend en
druek,

Ben bekommert met u Wetten , en wacht van u mijn tje-

luck.

Sal 't niet eens een eynde wefen , toeft ghy noch al met u
ftraf?

Spaert ghy noch mijn wreede vyandt, die foogeernmy
had in 't graf?

Die niet palt op uwe Wetten ? (die doch vaft zijn en ge-
wis)

Die my laftert? helpt mijn hulper 't leven dat in m'y

noch is :

Hebben fy myfehier benomen: En of 't fchoon met my
foo ftaer,

Houdt ick nochtans u bevelen, die ick nimmer-meer ver-

laet.

Konu dan bymet u genade, en verquickt het angltig

hert,

l 1 3 ,
Dat
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Dat doch uwes monds betuiging, van my onder-houden

wert.

XII.
[Eer, u woord is onbeweeglij ck, uwe waerheyd heeft

il geen endt,

Alfoo lang de klare Herren fhck'ren aenhet Firmament,

En de kruyden d'Aerd' bekleeden , en de heel natuyre

duyrt,

Die ghy houd in haer gebeurten, en na uwen wilbe-
ftuyit.

Had u Wet my niet verluftigt , foo had droefheyd my
verünacht

:

Om dat fy my heeft verluftigt , denck ick om haer dag
en Baclit.

Ick ben dijne ; weeft ghy mijne : Helpt u dienaer ,'ghy

mijn Heer;

.

Söeckt mijn Heyl ; ick foeck mijn leven in te ftellen na u
Leer.

't God-loos volck , om my te dooden , loert al vaft, en
houd hen ft'il

:

ïck nochtans merckop die dingen die ons leeren uwen
i - wil.

Noyt en hebbé mijne oogen op de Wereld vet aen-fchout
Dat bëftendig kan geduren, en fijn oude wefen houdt

:

't Gaet al, volgt al, vlucht al , fterft al, dat de fchoone Son
béfchijnt

:

Niet foo foet , foofchoon, foofeker, dat in 'teyndeniet
verdwijnt:

Niet en is'e r, niet en is'er, ofde dood in 't eynde, naeckt

:

Maeru Wet is vaft en eeuwig, die u Dienaers eeuwig
maeckt.

XIII.
TTTjAcr-om is 't dat ick u Wetten fulcken ftercken

V V liefde draeg,

Dat ick, fonder moe te worde, daer van handel al'edaeg?

Omdat fy my wijfer maecken dan mij nfchalcke weer'
.

parthy ••

Wanteen fehar.van rechte wijfheyd, en van kennis fijti-

fe my.
Om dat fy geleerder maken , ja veel meer dan al de geen
Die wel eer mijn Leeraers waren.- Want uyt haer zijn

al mijn re'en.

Omdatfy my kloecker maken,meer dan eenigöuder-
Man :

Hier-om fijn-fe my foo waèrdig; hier-omwijckick noyt

daer van.

Om daer na te moge wand'len,wend ick mijne voeten af.

Afvan alle boofe wegen .- 't woord dat uwen mond my

Daer by blij fick: uwe Rechten, daer ghy my in onder-
richt,

Blijven ftadig in mijn finnen, en in mijn verftands ge-

licht.

Honig is wel foet om fmaken ; maer noch is hy niet foo

foet, Qdoet;

Niet foo liefiijck op mijn tonge, als u heylig Woord wel

Dooru Woord word ick ervaren, wijs, geleert, envöl
vahraet;

Daer-omift dat ick van herten alle valfche wegen haetij

XIV.

HEeru, Woord is mij o lantaerne, die door haren;

dans belet

Dai

;
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Dar ick nimmer-meer mijn voeten op onrechte wegen

fet:

't Is my even als een fackel , die men voor ray henen

draegt.

En wiens licht de duyfterniflea , van deaweg, voor my
veriaegt,

'k Heb my lelfs een eed gefworen, die ftaet vaft in 't hert

/ ! geprent,

Dat ick u bevel wil volgen. Heer , die mijn vertroofter

bent,

^rooft my eens na u beloften , my dien 't heyl-loos avon-

Euyr

Al te fwaer komt over-vallen, en maeckt hem fijn leven

fuyr.

Neemt in danck her willig offer, dat ick op mijn lippen

flacht,

Onderwijft my in u Wetten, dat ick die te recht betracht.

Ófmijn leven fchoonal wanckelt, en de dood van ver-

ren dreygr,

Noch vergeet ick noyt u Wetten, foo is 't hert daer toe

geneygt.

Ofick fchier al ben gevangen in derboofermenfehé net;

Midden in gevaerlijckheden dwael ick noch niet van u

Wet.

Want fv is mijn vreuchd,mijaerve,watter is,fy is'tmy al:

Die te nouden fal ick trachten ', alfoolang ick leven fal.

XV.

VWe Wetten, draeg ick liefde; wanckelbare menfehen

haet.

Heeie, ghy zij t mijn befcherming , en u woord mijn toe-

verlaet.

2&*
Wech van my, ghy boof-geaerde : 't is mijns herten vol-

len wil,

In al mijn bedrijfen'band'Ien fo te wand'len als God wil.

Laetu woord mijn ftutfel wefen, datrek leef, en nieten

Joop,

Tot mij n eygen fpot en fchande na een ongewifle hoop.
Geeft my kracht dat ick genefe:dan fofullen toe end* aen
Lult en liefde tot Gods Wetten levend in mijn herte ftaen.

Ghy vertreed-fe die haer geven tot de fond, u vyandin,

En een ydel deucken deocken, diep verydelt in den fin :

Die aflaten u te dienen, die alleen móet zijn gedient,

En haer d'onbefinde Wereld gaen verkiefc tot een vrient,

Ick min u getuygenifTen : en daer is de reden of,

Dat ghy haer, die die niet minnen , doet vergaen tot nie-

tig ftof.

Als ickdenck aen uwe ftrengheyt, en al mijn voor-leen

bedrijf. -

Vrees ick , en door 't angffig vreefen fchiet een koude
door mijn lijf.

XVI.
NOytenhebickaf-gewekennade een ofd'ander zy :

En in 't Recht, noyt gunft gedragen oftot dees ofdie

parthy

:

Laetmy die noyt onrec.ht.dede, laetmyniet tot eenen.

roof

Van een ongefhiymig volcxken , bloot van trouw en van

geloof.

Neem my, uwen knecht, in hoed Cj maeckt hem fijn be-

nautheydquijt;

Geeft dat hy van boqfe menfehen geenen over-Iaft en lij t«

Hoe begeen'g fijnmij n oog'en oru uheyl tcjtnpgsn fien 1

d'Ooj
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d'Ooren 0111 u Woord te hooren, Heer , laet my gena ge-

fchien.

Onder-rihtc my van u Rechten, mydieu ten dienftegae>

Dat ick door u onder-richten haren gantfchen grond

verftaei

Die n Wet foo weynig achten, hebt ghy lang genoeg ge-

dult.

Nu foois de uyr gekomen dat ghy die eens {haffen fult.

Daer-om fijn myu geboden uyter maten lièfenwaerd ;

Boven goud en e'el-gefteente , 't waerdlte van de gant-

fc he Aerd j

Daer-om fonder uyt te ftellcn , fchick ick 't leven daer na

aen :

Daer-om haet ick' alle paden die van 't rechte padtaf-

gaen.

XVII.
VVVe Wet , daer ghy de menfehen uwen wille door

betuygt, •

En den wil van vrome menfehen foet tot uwen wille

buygt,

Die is. wonder ! meer dan wonder, als men haren grond
door-grondt :

Hier-omis het dat mijn ziele die- al hare liefde gont.

Als u Woord datvaft en klaer is, openbaeris, ifteen

vreugd.

En een licht voor fimp'le oogen , om te poogen na de

deugd.
Mij nen mond fnackt na u woorden, met alfuck een luft en

treek,

Als ick 's levens lieven adem uyt de lucht totmy-waerts
treek.

Weeft my goedig en genadig, als ghy zij t tor aller tijdr,"

Al die uwen naem beminnen. En, op dat ick blijfbevrijde
Van der fonden heerfchappye , foo beftuvrt foo mijne»

tredt

Dat ick nimmermeer mijn voeten buyten uwe wegen fee.

Hoedmy voor der menfehen lafter, foo doe ick dat <*hy

gebiedt.

Laetu aenfehijn op my lichten ; heelt myuwe Rechten
niet.

d'Oogen ( als twee beecken) leecken: waer van daen foo
men'gen traen,

Dat de menfehen, na u wenfehen , niet op uwe wegen
gaen.

XVIIL
HEer, mijn God, ghy zijt rechtvaerdig , en u Godlick

woord is recht,

Uwe Wet vol-komen billick,uwe waerheyt vaft en hecht.

Hard en ftreng zijn u Geboden eertijds van u in-gefet,

't Is u ernft dat yeder menfche vlijtig daer op merek ea
Iet5

't Is u ernif , dat 's menfehen leven daer na aen-geleydt fal

zijn .-

Dies ontbrand mijn hert in tooien j tooren, die 't vervult

met pijn :

Pijn, die 'tvorder brengt tot knaging; knaging, die my.

't hert op eet,

Als ick fiehoe datmiin vyand uwe VVet fo licht vergeet.

Heel u woord dat is in-fuyverj En bemint van my u

knecht,

Die aen u bevel blijf dencken , al-hoe-wel veracht en

flechc.

v-afl
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Vaft is uwe Wet en eeuwig , die den menfch cot deughde i Mij n party, uw's Wets verfaker , volgt m' en maeckt my

drijft

;

't leven bang i

Uwe waarheyd is een waarheyd , die gedurig waarheyd Hy komt nader ; komt oock nader, Heer, en weert het

blijft. ongeval 5

Soo wanneer ick, ongeluckig, diep in droefheytbenge- Heer, mijn God, in wiens geboden waarheyd is enblij-

raeckt. venfal.*'

Blijven u Geboden 't eenig , daer mijn hert fïch in ver-

maeckt.
Eeuwig u Gerechtigheden, eeuwig u getuygenis :

VVüt my daer in onder-wij fen » foo ben ick mijns levens

wis.

XIX.

Wiens getuygenüTe fcker, en niet om bewegen ftaet,

Maer beftendig (onder eynde.- daer mijn ziel haer op
verlaet.

XX.
Qletmy aen , vol van ellenden , en verloft my uytdeii

noodt: (groot

HEer , tot u, wanneer de finnen , door den druck zijn
j
Want in nood foo blij ft mijn liefde tot u-Wet noch even

over-laen,

Laet ick mijn gebroken fteinmedoor de woleken henen
gaen :

Hoort my, die uyt heelder herten tot u roep, met droef

geklag'.
_

Datickuwes VVets bevelen immers onder-houden mag.

Tot u roep ick; hoort, en helpt my, dat ick ongeveynit

en trou,

Uwes wils getuygeniffen al mijn leven onder-hou.

Op u woord ruft mijn betrouwen : 's morgens , voor het

Sonnen-licht,

Zijn mijn oogenen mijn handen, en mijn Mem tot u ge-

richt.

Diep noch in de ftille nachten» als men niemand wacker
hoort, (woort.

U beveel ick, Heer, mijn fake; voert-fe ghy geluckiguyt,

Helpt my, na u woord , dat vaft is, en gegrond op u be-

fluyt.

Godde-loofe boofe menfehen, die u Wet geen acht en

flaen,

En geen dinck foo feer ter Wereld als uheylig Woord
verfmaen

:

e
Wat fijn defe te verwachten? fy zijn baftaert van geluck.

Maeru Goedheyd is oneyndig: Trooftmy, foghy pleegt,

in druck.

Die my haten en vervolgen zijn ontellijckin 't getal :

Noch en kan 't my niet bewegen dat xck van u Woord
af-val.

Ick fie uwes naems verachters j en 't is my een wreedc
fmert

Laet ick 't foete 't flapen varen , om te dencken aen u Dat fy na u woord niet leven, en een bitter wee in't hert,

Hoort mijn ftem; verfrifcht mijn leven, als ghy hebt ge-
j

Heer, aen-fchouwt hoe u bevelen van my zijn bemint ge-

daen dus lang.
'

weeft

,

M m Nie*
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Niemand oyt van al die leven , die u woordt op leugen

vandt

:

Uvv's gherechtigheyds gherichten houden al en altijdt

ftandt.

XXL
*T7*Word t'onrecht vervolge van Vorften ; haer vervol-

J.V. ging valt wel fwaer .-

En nochtans , Heer, uwe woorden vreeft mijn hert veel

meer als haer,

Uwe woorden lijn mijn finnen fulck een aen-genamen
faeck,

Datick dick-wils my daer over in my felven vrolijck

maeck

;

Vrolijck maeck, en 't hert verheffe, recht ofmy een groo-

ten feliat

Tot mijn deel waer toe gevallen, 'k Heb een haet in 't

hert gevat
Tegen alle leugen-monden, daer 't gemoedt fich voor

vergrout,

En gelijck als een vergiftig en onreyn gebroedfel fchout.

Maeru wet alleen ift eenig daer mi;n hert lijn liefd op
- leydt.

Seven-mael des daegs foo fïngick 't lof van u gerech-

tigheyt.

Vrede, vrede boven vrede, vrede fondertegen-fpoet

Want ick weet het dat ghy klaerlijck al mijn doen en la-

ten fiet.

XXII.
MOchtmijn klachte tot u komen, mochtfe dringen

door de Locht,

Op dat ghy de ware kennis uw's Verbonds my leeren

mocht.

Mocht mijn fmeken voor u komen , mocht het gaen door
•'t Firmament!

Op dat ghy na u beloften, my verloflen mocht in 't endt.

Mijne lippen en mijn tonge (maeckt my in u wet maer
* wijs)

Heeft mijnhert n toe*geeygent, uwe wet tot lof en prijs ;

Want in alle haer Geboden is fy goed,en fonder feel.

Staetmyby.-want, liet, ick heb-Ie my verkoren tot mijn

deel.

Mv verlangt feer (en 't verlangen doetmylofien men'gen
fucht)

Na u heyl •• want tot u wetten heeft mijn hert geen cleyr.e

zucht.

Laetmy leven, dat ick love, en u Eer al-om vertel .•

Om te loven foeck ick 't leven.- Daer toe help my u be-

vel,

'k Een als een verlooren fchaepken van den rechten weg
gedwaelt -•

Is'er voor uws wets beminners , die geen dooling dolen i ü mijn Heer en Herder bid ick, dat ghy foeckt en wede.
doet. haelt;

Tot u loop ick, op u hoop ick, na u wet frel ick my aen. 1 Soeckt en weder-haelt u Dienaer , die in al fijn hertel
't Heit houd u getuygeniflen j en is heel met liefd bevaen. I leet,

ïck voeg my na u beveelen , en waer-om en foud ick En al 's werelds teghenheden^ uwe wetten royt vc
niet? -I geet.

GO
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Poètifche uyt-brcydinghe over ecnighe Pfalmea

Davids.

Over Pfalm CIV.

MYn Geeft, die fwanger zijtvan Godes lof, gietuyt,

En deyk de ftomme tong 't geen ghy in 't hert bc-

fl'uyt.

Ghy, 6 mijn Heer en Godt, voor wien elck zijn gcmoet,

Wanneer 'taen u gedenckt, eer-biedig grouwkn moet,

En als u Majefteyt fijn Geeft te voren koomt,

Met meer dara aerdfchc vrees eer-biedig voor u fchroomr.

Hoe fchoon, ja over-fchoon is u cieraeten fchoon 't

!

Het kleedt dat u om-vangt, ift licht daer ghy in woont

:

U Konincklijck Tapijt, is 's Hemels Firmament

:

UKonincküjcken Throon zijn wat'ren als een Tent

Gefpannen door u macht; foo dat-fe, vaft en hoog,

Staen als het hol gewulft van een gemetfelt boog

:

De wagen die u voert, zijn woleken, door de kracht

Van 't heete Sonnen-Iicht, hoog in de Lucht gebracht

:

De ved'ren daer g' op fweeft,zijn 't lichfte dat men vindt,

En 't fnelfte dat'er vliegt, de wanckelbare windt

:

De Roden die ghy fendt, zijnftormen fterek gerucht j

De Dienaers die ghy bruyekt, vuyr-vlammen door de

Lucht.

Wat lof ontbreeckt'er noch, dien ick u geven fal? (u al.

A,erd , Hemd , water. Lucht, windt , Vuyr. Het dienc

StichtelijckeRijmem *7S
De wichtig' Aerd, die los rondt-om in 't ijdel hangt,

Of (foo yet om haer is) een dunne lucht om-vangt,

Die ftaet nochtans, door konft van uwe hand, foo vaft

Dats' eeuwig blijft en ruft op haren eygen laft.

Die eer-tijds, doe dit al noch niet en was gereedt,

Met water was bedeckt geli/'ck als niet een kleedt.

't Was niet dan Zee en lucht ; men fach noch berg noch
dal;

Maer met dat uwen Mondt uyt-bromden fijn gefchal,

En irweheerfche ftem quam als een donder-flagj

Het water, als ontroert met Goddelijck ontfag,

Moeft af, en metter haeft na fijnen af-grond vïien.

Doe liet het hooch-gebergt ter-ftond fijn toppen ficn,

Encerfich 't oog verroert, lag yedei ding van een;

'tGebergtfteyl in de lucht; de dalen vlack beneen.

De wat'ren, op datfy den Aerden-kloot niet meer
Met golven, gants en al, bedecken (als wel eer)

Hebt ghy een perek gefet; haer oevers, daeif ' op flaen,

Maer in bedwongen zijn, en binnen moeiten ftaen.

Ghy maeckt dat uvt de diept het vaft fij n ad'ren fchiet,

En door de bergen heen na 't doiftig landt toe vliet,

Op dat een yeder Dier ('t zy dat het leeft in 't veldt,

En onder forg en fuyr des Bou-mans is geftelt

;

'cZy dat het fwerft in 't wildt, en kent geen Heerfchappy)
Wanneer 't natuyr begeert daer van ontdorftig zy.

Daer is dat fich onthoud, en in fijn weelde leeft

't Gedierte dat de lucht tot fijn vermey-plaets heeft,

't Gevogelt, dat aldaer van tack op tackje fprinckt,
j

En fijnen vryen fanck onkunftig henen finght.

De heuvels en het veldt bevocht en maeckt ghy fat^'

Als ghy-fe uyt de hoocht door-fuygt mee Henaeis-nat;

Mms Soo
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Soo dat het doode faedt gefegent word met kracht

Waer door het nut gewas te voorfchijn word gebracht;

En 't lieffelhcke gras de Weyden over-kleer,

Soo dat het grage Vee daer fijnen luft van eet j

En op 't gebouwde Land foo menig eetbaer kruyt

Tot noodig onderhoud van 's menfchen leven fpruyt;

En 't Kooren word geteelt, daer ons het brood van wert,

't Welck nieuwe krachten geeft , en fterckt des menfchen
hert j

Den VVijn-ftock druyven heeft, en geeft den ed'len wijn,

Die 's menfchen hert vervraeyt en doet vol vreuchdefijn ;

d'Olijf-boom vruchten draegt, en brengt ons over-vloet

Van Oly, die in fchoon't denmenfch toe-nemen doet.

Dat oock op Libanon de boomen, door 't verftandt

Of toe-doen van geen menfch , maer van God felfs ge-

plant, ,

Vol van een fappig merch , fchoon , blader-rij ck, en

groen,

'sAen-fchouwers oog en hert een foet v^rmaeck aen-

doen.

Daer ftaet den Ceder in, op wiens vermaerde hout

Socrmenig vogel ruft, en fijne wooning houdt. .

Daerwaft den fteylen Den, op wiens verheven top

Den Reyger neften maeckt, ea queeckt fijn jongen op.

Den Das, het bloode dier, vergunt ghy 't fcherp gebergt,

Daer hy, als in een fchants, hem veylig, in verbergt.

De holen in de rots (door u al-wijs beftier)

Daer legert fich 't Conijn, een fwack onweerbaer dier.

Ghy maeckt oock dat de Maen , nu meer, dan min van

licht,

Rondt om deWereld gaet, en haren loop foo richt

Derde Deel.

Dat fy het ronde Iaerin fijne deelen deylr.

Ghy maeckt oock dat deSon in haren loop niet feylt,'

En dat-fe achter-een niet alle menfchen lichr,

Maer onder d'Aerde gaet, dan vliedt voor ons geficht

Al 't geen fich eerft het fien j de duyfternis heeft macht,
En deckt het halve deel des Aerd-iijcks met de nacht.

Hetongetemt gediert.'t welck 's menfchen oogefchout,
Verlaet dan elck fiji; hol; dedonckerheyt maeckt ftout.

Dan derfden jongen Leeu, die daegs verborgen fit,

En 's nachts, metheefch «ebrul, van u fijn voeder bidt,

Verlaten 'teenfaem woudt, en tot den roofgeftelt,

Op'tvoordeel vandenacht, gaen dooien door het veldt»

Maer 's morgens als de Son haer dralen weer vertoont,

Soo ruymens', en elck foeckt fijn holen daer 't in woont,
Dan is het dat den menfch uyt fijnen flaep ontwaeckr,

En weer-om na gewoont fich aen den arbeyd maeckt j

Tot dat den avond komt, die hem het werck belet.

Dus geeft ghy yeder dinck zijn tijd, zijn beurt, en Wet.
Hoe wonder zijn, ö God, de wereken die ghy doet,

Hoe wijflelijck gefchickt, hoe veel, hoe groot, en goer.

De Aerd ift niet alleen die uwe gunft gevoelt

:

De Zee, foo diep en wijdt, daer fiet men dat het woelt

Van groot en kleyn gediert, dat niet om tellen is,

En om de fchepen heen fwemt menig grouwfaem Vis.

U wonderbaer gefchep, den Walvifch is al-daer,

Die als de Zee niet ftormt, maer effen is en klaer,

Nu fich 't geficht vertoont, danweder-om ontfteelt;

Nujboven komt, dan duyekt, en foo in 't water fpeelr.

Al, al wat leven heeft in 't Water ofop 't Land,

Ver-wacht,elck op fijn tijd, fijn fpijfe van u hand,

Geeft ghy, foo hebben fy : Is uwe hand haer milt,

So
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Soo worden fy verfaedt, en haren luft geftilt.

Neemt ghy den Adem uyt, fooiftmethaer gedaen,

En moeten weder-om tot nietig ftofvergaen.

Elaeft ghy den geeft weer in, foo komt liet leven weer,

d'Aerd krijgt een nieugeftalt, en alles neemt fijn keer.

De Heer, den grooten God, en aller dingen vriendt,

Watis hetvoor een lofdieby hier voor verdient ?

De eere die hem komt, hem, die 't al t'faem beftuyrt,

Dat moet een eere 2ijn, die eeuwig-eeuwig duyrt.

Sijn wereken, groot en kleyii , die zijn hem aen-genaem •,

Hy onder-houd-fe ftaeg, en mint-fe altefaem.

Roert hy de Bergen aen, de Bergen geven roock j

Siet hy de Aerde aen, de Aerdedavert oock,

Dies fingick fijnen loffoo lang ick adem fchep,

De borft my noch beweegt, en ick de lippen rep.

Och ! of maer mijn gefang den Heere wel geviel,

Den Heere, mijnen luft en vreugde van mijn ziel,

En dat eens alle fond een eynd op Aerden nam,
En des God-loosheyds faedt noyt meer te voor-fchijn

quam,
Hier tuflehen, ó mijn Ziel, die vol zijt van Gods eer,

Looft, en word nimmer moe , mijn Ziele looft den Heer.

Uyt den Pfalm CXXXIX -

DAer en is niet in mijn leven, daer en is, Heer niet in

my
Dat verborgen is voor dy.

Chy door-grond het, ghy bekent het j al wat is, ofwat ge-

fchiet,

Merckt u Oog, 't welck alles fiet. (wend

;

6itick,ftaick,legick, ga ick, waer dat ick my keer of

Alle dinck is u bekent.

Is'er yet foo diep verborgen in mijn diepfte phantafy,

Dat voor u verholen zy ?

't Hert en kan foo ras niet dencken , ofghy voelt'et oock
ter-ftont,

En begrijpt fijn diepften grondt,

Doet den nacht het lichaem ruften -, maecktden dag de
finnen moe;

Ghy door-fiet al wat ick doe.

Vande tong, die licht kan falen, glipt niet een foo kley-

nen woort
Dat van u niet werd gehoort.

Want ghy zijt het die mijn leden, en al wat men inmy
vindt,

Soo gants feltfaem hebt verfint

;

En foo kunftighebt gefchapen , dat mijn al te kleyn ver-

nuft

Uyt-gedachtdaer overfufr.

Waer foo wil ick henen vluchten , daer ick mocht ver-

fcholen fijn

Voorn Goddelijckaen-fchijn ?

Waer doch wil ick my verfteecken, in wat hol ofwat Fo-
reeft.

Heer, mijn God, voor uwen Geeft ?

Vaer ick op-waerts üa den Hemel, boven alle Acrdfche

ftee:

In den Hemel zij t gh y mee.

Dael ick neder in der Hellen , by der doode bleecke

fchaer

:

Siet, foo fijt ghy oock al-daer.

Ofick dj de vleugels hadde van de fchoone Morgen-rood,

Mm; En
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En daer met na 't Weften vlood

:

't Waer vergeefs voor u gevloden , en een dwafe daed ge-

daen

;

Want waer kan men God ontgaen ?

Sprack en wenfcht' ick by my felven (of ick foo miffchien

ontginck)

Dat den nacht my heel om-vinck.

't Waer vergeefs gewen fcht , gefproken , en een fot ge-

dacht gedacht,

Want de nacht is u geen nacht.

In de dicke duyfterniflen fien u oogen ja foo klaer,

Of den nacht geen nacht en waer.

Enwatfal ick meer verhalen? 't Hert dat is in u gewelt,

En ghy weet hoe 't is geftek.

Alle fijn verholentheden, die geen fchepfel fien en mag,

Sietghy klaerderals den dag.

't Is groot wonder, doch geen wonder, als ick denck, hoe

ghy mijn Heer

Met my doende waert wel eer,

Hoe dat ghy my f<ufoneerden, eer ick 's Hemels Lucht aen-

fag,
" Eain 's Moeders lichaem lag.

Dat's een wonder meer dan wonder,dat ghy my foo hebt

bereydt

;

Daer mijn Ziel u lofvoor feydt. (vaet,

Wonder zijn al uwe Wercken, die 't verftand wel niet en

En nochtans niet tegen^ftaet.

Doe de onvol-maeckte ftoffe, daer dit lijfvan is geteelt

,

In 't verborgen wierd gebeelt

:

En natuyr my 't eerfte maeckfel in mijns Moeders lic—

haem gaf.

Daer ick lag als in een graf:

Geen foo kleyn van al mijn leden , geen foo rou en onp-er

daen,

Of u Oogen fagen 'taen.

Eer ick was dat ick fou worden ; Eer ick had darna, eerft

quam
Doe natuyr in my toe-nam :

Wift ghyial wat ick fou wefen ; en ghy wift'et foo gewis

Als vet dat befchreven is.

Als my defe uwe Wercken in het herte vallen in,

Soo ontfet fich hert en fin.

Soud ick die alt'famen tellen ? Eerder teld' ick al het

Zandt
Dat'er heen ftuyft aen den ftrandt.

Ick en kan-fe hietgetelleiijofickfchoon alnoyten iliep

En 't gepeyns daer fteeds toe-liep.

Na veel giflen , na veel dencken , na aj wat ick weet of

kan,

Ben ick daer ick eerft began.

Pfalm C XL VIL

LOoft God den Heer : want hy is lovens waerdt,

En 'tis een heerlijck dinck van fljnen.lof teipi eken. I

Ierufalem eer-tijds foo hooch vermaert

Maer na féer fel verwoeft , doet hy weer 't hooft opfte*

ken,

Hy bout-fe op, en 't volck daer uyt Yerjaegt,

Oock hier en daer verftroyt in veer en vreemde Landen ^
Brengt hy te faem, en die 't hert is verfaegt

Geneeff hv hare pijn, en loilhaerhare banden.

Het klaer gefternt, aen 't hooge Fiimamcnr,
Tel:
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Telt hy van een tot een, en noemt het met fij 11 namen.

Sijn ftercktis groot, fijn macht is (onder enJt.

En geen vernuft lbo klocck , dat daer van 't endt kan ra-

men.

'jl Ellendig volck vertrooft en helpt hy op,

Wanneer het hert maerkleyn, en tot hem is genegen :

't Hoovaerdig volck druckt hy den grootfc hen kop j

Gelijck hy 't lage mint, foo ftaet hy 'tliooge tegen.

Singt d?.n den Heer,fingt al die fingen kond,

En laet li hert voor hem fijn danckbaerheyd verklaren.

Looft hem, en fingt, alleen niet met den mond,
Maer later fich 't geklanck van 't Harpen-fpel met paren.

Hy deckt en ncemtden Hemel uyt ons oog,

Door fvvaer en fwart Gewolck ; en fend ons fijnen fegen

Die't Landt bevocht, als 't dorftigis en droog,

En geeft den Bergen gras door een bequamcn regen.

't Gras-gierig Vee befchaft hy fij ne ipijs;

En voedt ijji fijnen neft den ongcpluymden Raven,

Die tot hem roep (natuyremaeckt hem wijs.)

Hy paft op itercktdesPaerts, noch op fijn moedig dra-

ven.. ,

Hy heeft geen IuJtaen ycmands kloeck gebeent,

Ofvafte lijf, verfien met ongemeyne krachten :

M.aer fijn vermaeck en die hy gunft verleent,

?ijn die die hem ontfien, en op fijn goedhey d wachten.

Prijs dan , o prijft, Ierufalem prijlt Godt,

'Zant hy is u een Heer, u Toornen een beforger j

ü Poort' een fterckt'en onop-doenlijck (lot,

| binn : n u begrijp 't geluck van veder borger.

:eft en fendt ront-om in u gebiedt,

koUelijckite goedt, den aen-genamen Vrede, I

Hyis die u met voedfaem Koorn verder,

d "Al-gevende natuyr die Iuyftert na fijn rede.

Hy fendt den Snee, die vïockig neder valt,

En ftroyt den fcherpen rijm, gelijck als afïchc, neder,

'Hy geeft den vorlt, daer 't water door beftalr.

Wat ftaet'er voor de kouw' van 't felle winter-weder ?

Ift fij tien wil, en fpreeckt hy maer een woordr»
Ter-rtond verlmelt het Ys, en laet het water fchieten :

Sendthv den windt uyt eenig warmer oordt,

Ter-ftond fal 't water gaen, en 't oude vlieten vlieten.

Sijn Woordt en Wet,waer in fijn Rechten ftaen,

Heeft hyaen lacobs-huys verkondigt en gegeven,

Geen ander volck heeft hy fulcksoyt gedaen,

Geen menfchvan al die geen die op der Aerden leven,

PfalmCXXXV.

GY Knechten die den dienftdes Heeren isbetrout

En in fijn Hevlig huys de wacht geftadig houdt

;

Die't is vergunt van Godt, te ftaen in fijne hoven ?

Wel op : laet hert en mondt den naem des Heeren loven,

PrijftGodt , en geeft hem lof, die vnend'lijck is en

goedt

:

Looft fijnen Naem met fang, dte liefiijck is en foet.

Hv heeft fich lacobs-huys viy-MÓlKg uyt-verkoren,

Op dat hem dat gedacht als eygen fou behooren.

Des Heeren hooge macht en Goedheyt is befaemt

Meer dan al 't Geen dat Godt , va/i menfchen wordt ge-

naemt.

Hy doet al wat hy wil, 't xy boven ofbeneden,

In Hemel, Aerde, Zee, en diepe duyfterheden.

Va,n onder uyt de Aerd treckc hy het fware vocht.,

Dat
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Dat hy tot wokken maeckt en hangt het hl de Locht.

Hy is 't die wonder doet , die Blixem voort kan brengen,

Wiens felle Vuyr hy temt, en gaet met Regen mengen,
Dieuyteen heym'hjck ooit de Winden waeyen laet,

VVaer van geen menfch , hoe kloeck , de konil en ganck
veritaet.

Die 't eerft-gebooren faed, van 't minde tot den meeften,

In gants Egypten floeg, in menfchen en in beeften :

En Pliaro met al 't volck , daer 't Landt van was be-
woont,

Tot fchrick, in groot getal, fijn Wond'ren heeft ge-

toont.

Die Steden t'onder-bracht, die menig menfch verftoör-

den,

En menig machtig Vorft en Koninck de'e vermoorden.
Sihon den Amovijt, een groot en machtig Heer ;

En Og gekroonden Vorït van Bafan ; met noch meer
Van het vervloeckte volck der ftoute Cananiten,

Die fag men dat al t'faem als doen haer leven lieten.

Haer goedt en al het Landt, 't welck was in haer geweldt
Heeft hy (na dat hy haer foo fchandig had gevelt)

Aen fijn beminde volck Ifrael nyt-gegeven,

Om, als haer eygen Erf, daer in en van te leven.

Ghy die de grootfche ftraft, de nederige fpaert,

U naem is groot, en blijft, van tijd tot tijd, vermaert.
En fal fijn op de tong van ons na-komelingen,
Die dick-wils u daer voor uloftoe fullen fingen.

Af-goden, uyt-gebootft van Silver ofvan Goudt,
(Diejt dom Af-godiich volck voor ware Goden houdt)
Wat lijn die anders doch dan dwafe fpotternijen. (en?

•Gemaeckt van 's menfchen hand door menfchen pkantafij-

Sy hebben wel een mondt , maer die geen fpraack en
geeft :

Gelicht , maer dat geen licht noch geen gelicht en heeft :

Twee ooren aen het hooft, maer die 't geluyt niet vaten

:

Een Keel, maer die den geeft noch in noch uytkan laten.

Sy fchijnen wat te zijn, maer zijn als windt en roock,

En foo als 't maeckfel is, foo lijn die makers oock.

Sy fchijnen wat te zijn, maer zijn doch Ydelheden,

En als de Goden zijn, foo fijn deDienaers mede.

Maer ghy die uw Naem van Ifrael af-haeld

En ghy die Aarons ftam, en die van Levi daelt,

Looft, looft al t'faem den Heer,met alle die hem vreefen»

En fijne Majefteyt oyt dienft en eer bewelen.

Looft hem uyt Syon's-Borcht , wanthy is dobbel waerd
Die onder alle Ste'en van fijn geheele Aerd

(Om dat hy aen fijn volck fijn gunftig hert wou thoo**

nen)

Ierufalem verkoos, om fteedts daer in te woone»,

Over Pfalm C X L V 1 1

1

L die woont in 's Hemels Thrconen,

Daer niet fterflijcks in kan woonen,
Prijft den Heer, en geeft hem lof

Van den hoogen Hemel of.

Looft den Heer ghy al fijn Eoden.

Die op alle fijn Geboden,
VVelck hy van fi)n Throon belaft,

Vlijtig, en geduyrig paft.

Alle fijne Hemel-fcharen

Die fij n glory openbaren :

Met de Sterren, Son,en Maen,
D \t
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Dieaen fijne Hemel ftaen.

Al des Hemels omme-gangen,
Met deWat'ren die daer hangen
En vand'Aerd zijn op-gevlucht

Boven in de lichte Lucht

:

3
t Moet al t'faem den Heere prijfen ,

En fijn Lof hooch op doen rijfen :

Die al t'famen meteen wooidt,
Doe 't noch niet en was, bracht voort j

Die 'tal t'famen moet befturen,

En in wefen doen geduren,

Ea een vaften ftandt doen ftaen,

En een wifl'en ganck doen gaen.

Looft den Heerghy felle beeften

In de holen derforeelten.

Enghy monfters inde Zee.

Looft hem Hagel, Vorft, en Snee,

Vuyr, en Damp, en ftercke Winden,
Die u iteeds gereedt laet vinden

Om te paden op 't gebod
Van den Alder-hoochften God.

Heuvels, Bergen, vruchtbaer Boomen,
Met die, daer geen vrucht' afkoomen

:

En al wat'er leeft in 't Houdt ;

En wat fich in 't Veldt onthoudt

:

Alle Dieren die daer kruypen,

En langs d'Aerde henen fluypen 5

Met al wat'er ved'ren heeft

En de dunne Lucht doar-fwaefi :

Groote luyden met haer Kioonen,;

Die op Acrden macht betoonerv

Stichtelijcke Rijmen.

En al wat hier hooch geftelt

Recht verfchaft en weert gewelt

:

Ionge Knapen, fniïche Maegden j

Kleyn van laren en bedaegden :

Moeten, moeten al te faem

Loven Gods verheven Naera ;

Die men, onder al die leven,

Allen Lof, alleen moet geven.

Want in Hemelen op Aerdt

Is hy hooch en wijdt vermaerdt.

Alle die van Iacob dalen

Sullen fijnen Lofverhalen :

Wanthyheeft-fe dick' verhoogt.

En na haer geluck gepoogt.

Uytden XVIII. Pfalm.

Ert-grondelijckemin draeg ick in mijn georoedt
.Tot u mijn Heer, mijn God,mijn kracht, mijn hoop,

mijngoedt;
Mijn Toorn die my befchanft, mijn fchildt, die my be-

vrijdt j
,

Tot u die al mijn eer en eenig Heylandt zijt.

Soo haeft als ick mijn tong tot uwen lofontband,
Wierd ick van u verloft uyt mijns Vyanden hand :

Doe ick geworpen was in onhéyls diepften grondt.

En mij nes levens ftaatfoo gants wan-hoopig ltondt.

Deftrickenvan de doodt was ick al in verwert

:

De grouwel van de Hel beangften my mijn hert

:

De geeft ftont op 't verrreck: de Helfche duyfterheyt,

Die eeuwig duyrt, docht my,fach ick myal bereydt.

Maer met dat mijn gefchrey en klagt haer gafom hoog,

'

Na £n

H!



&8z Derde

En door de wokken heen na God ten Hemel vloog:

Heeft mijn benaut gebed fijn Godlijck hert geraeckt;

En hy fich tot mijn hulp ter-ftont gereedt gemaeckt.

De Aerdt vernam fijn komft,cn fchudden door den angft :

De Bergen lijnen toorn , en beefden elck om bangft:

Damp roocktenuyt Sijn Neus; Vuyr vlamden uyt lijn

mond,
En blies en ftack in brand al wat het om fich vondt

:

Des Hemels valt gebou boog fich voor fijnen Heer,

En weeck op fijn gebod, en liet fijn Schepper neer.

't Was duyfter onder hem,den Wagen die hy hadt,

Dat was den Cherubijn, diehemioo flucxen radt,

Heenvoerden door de Lucht , en droeg hem fooghe-

fwindt, •

Alshadd'hy onder fich de vleugels van de windt.

De dichte donckerheyd, al-waer hy heenen ginck,

Die was gelijck een Tent, die hem ront-om bevinck

:

De Wokken, dick en fwart verborgen hem in haer

:

Maer door fijn klaren glants washy haeft openbaer.

De Wokken brakeii op, en deylden haer van een.

Den Hagel goot op d'Aerd : den Blixem vloog daer heen.

Endoehy nu de Item liet gaen ten monde uyt j

Wat gafden Hemel doe een fchrickelijck geluyt,

Den Hagel kiatfle neer, en maeckt' een droef gerucht

:

Den Blixem, heen en weer door-fchitterde de Lucht:
3tWas nietdanflr^elop ftrael, de Lucht (foo 'td'oogen

fcheen)

Was éhckel Vuyr en Vlam van boven tot beneen.

Wat was'er doe een fchnck by 't Volck , dat eeift foo

koen,

Mijn leven had belacht, en gants te niet wou doen.!

Deel.

Dit was noch niet genoeg. Want fijnes Adenis kracht,

En 't dond'ren van fijn ftem , die hadden fulcken macht l

Die deden fukk geweldt, dat d'Aerde fich ontfloot,

En midden uyt haer hert haer waterftroomen goor,

En t' eene-mael ontdeckt voor 's menfehen ooge lag,

Soo dat men ver en diep in haren af-grond fag.

Aldus quam my de Heer van boven af-gedaelt,

En heeft, als van de doodt, mijn leven weer gehaelr.'

Gelijck men yemand treckt uyteenen water-vloer,

Die anders, fonder hulp, in 'teynd verdiencken moet.
Hy heeft my door fijn hand, mijns Vyandshand ontruckt,

Die anders door fij n flerckt' my licht had onder-druckt.

Hy heeft te niet gemaeckt mijns haters bitt'ren haet.

Want in mijn ongeluck quam hv my fnel te baet.

Hy heeft een eynd gemaeckt van mijn benauden noot r

Want fijne liefd en gunft is fterek tot my en groot

;

Tot my, diefuyYerben, en die hy doet en geeft,

Nadat hy fier en weet dat ick hier heb gekeft.

.

Want God-loos ben ick niet ; maer doe dat God begaeit;
En daer is niet dat my van 't rechte padt af-keert.

Sijn Wet ftaet in mijn hert, fy ftat'erdagen nacht,

En orn, fijn Heylig Woordt wordt fteeds van my gedacht.

Ick ben my felfs een wacht, op dat'er geen gebreck
Voor God in my en zy, en ben oock fonder vleck,

Dies geeft my God de vracht van mijn gerechtigheydt,

My, die mijns levens loop onfondig heb geleydt.

Want God, ghy zijt een God die billijckftraft en loont,

En foo als veder is, aen veder u betoont.

Die goet zijn en op-recht, zijt ghy goet en op-recht,

De vromen zijt ghy vroom : trouw Heer aen trouwe
knecht.

Den

,
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Deii reynen zijt ghy rcyB : denloofen zijt ghy loos.

En over-treft den lilt met meerder liftaltoos.

Dielaeg vernedert zijn, die helpt ghy vaerdigop:

En druckt-fedien'tgeluck hetzeyl treckt in den top.

Ghy zijt het die my hooch in eer hebt op-gericht,

En mijne duyfternis verander in een licht.

Met u win ick den iirijdt, en ben een oorlogs-man :

Met u geen muyr foo hooch, daer ick niet over kan.

Dien God, daer al dat goet aen my van is gedaen,

leert ons een heylig padten reyne wegen gaen.

Daer is geen eenigh woordt dat hem de mondt uyt-vloeyt,

Of 't Is lbo reyn als gout, dat in het vuyr gegloeyt,

Geheel door-loutert is, en niet onreyns behout.

Hy is een ftalen fchild voor elck die hem betrout.

Mu fegt af-godifch Volck , die knielt voor hout en

fteen,

Waer is'er doch een God, dan onfen God alleen?

Waer is'er doch een God , waer op men valt mach ftacn,

Dan onfen God alleen, die trooft kan doen ontfaen ?

Dien God fterckt my het lijf, en maeckt de leden fris,

En toont de Ziel een weg, diefonder doling is.

(mavfcfón (mojafM-/?oMvf.

Geejie-lijck^Meditatie-Liedt,

Op de wijfeals't begint.

VVAt is de MeeSer wijs en goede,

Die alles heeft gebout,

En noch in wefen blijven doet

Dat 's menfehen oog aen-fchouk

i.

Die 's Werelds wijden omme-ring,

Noyt nyt-gcwaeckt,bewaecktj

En door gepafte wifleling,

Het toet noch foeter maeckt.

Nu is de Winter, dor en fchraef.

Met al fijn onluft heen,

En d'Aerde heeft voor defemael

Hacr lijden af-geleen.

4.

Dies is de tijdt weer-om gekeert,

Waer in natuyr verjongt,

Hacrs milden Scheppers goetheyt eerrj

En met fijn gaven pronckt.

i.

De May, wiens foetheytfoo verftreckf,'

Dat fijn gedachtenis,

Ir. 'S menfehen geeft al vreugd verweckt}

Eer hy voor-handen is.

DeMay hetfehoonftevan hetlaerj

Daer alles in verfraeyt,

DeLuchtis foet.deSon fchijnt klaer>

't Gcwenfchte VVintjewaeyt.

Mn i Hit
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Het dautjen, in de koele nacht,

Wordt over 't Veldt verfpreyf,

Waer door de heel natuyre lacht,

En is vol danckbaerheyt

:

S.

DeAerdis metgebloemt geciert,

Het Bij eken ga'eitfijn Was,
Het Leeuwerickjen tiereliert,

En daelt op 't nieuwe Gras.

Het Bloempjen dringt t*en knoppen uyt,

't Geboomte ru'ygt van Lof,

Het Veetjen fcheerthet Klaver-krayt

Graeg van het Veldtjen of.

IC.

ElckDierrjen heeft fijn vollen wenfcii,

En quel-begeert leyt ftil,

Jehalven in den dwalen menfeh,

Door fijn verkeerden wil.

ii.

JDe menfeh van ware Deugden leeg.,

En vol van fotten lult,

Hem felfs en and'ren in de weeg»
Vermoord fijn eygen ruil.

12.

Dit leven, 't welck alleen niet erkj»

Maer kort oock is van duvr.

Derde Deel.

En licht van felfs llaet tot ellend,

Maeckt hy fich dobbel luyr.

't Vee word ont-zielt, fijn eyndisfnel
En fijns doods-pijn niet groot:

Demenfch, door menig ziel-gequel,

Sterft meer dan eenen dood.

14.

Ach had de menfeh (foo waer fijn Ihnd
Vol-hert en finnen-vreugd)

Offonder deugde min,verftand ;

Ofby 't verftandt, meer deugd.

1?.

Ach ! waren alle menfehen wijs,

En wilden daer by wel

:

DeAerd waer haer een Paradijs,

NU is-fe meeft een hel.

LOF DES VREDE S.

Carmine Anacreontico UPt-geöJUtBt / ilt fOMHC
ban een Paraphrafis, offoute l^erMartnge obet

öencxxxiii. $falm.

Met noch eenigc EPIGRAMMATA, ter {t'.veromerif.

AY! fieteens, hoe bequaem is 't,

Hoe foet en aen-£?enaei- Hoe foet en aen-genaem is 't,

Wit
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DE BROEDERLIICKE EENDRACHT.
fc&f

Hoe prljfl d'ËcnTracntigheyt, den gröötcn Harpcnaer 1

Hoe is d'Eendrachtigheyt op
J

t Pinxter-feeft bevonden

ïnChrifti Iong'rcn. ó ! die uyt-verkoren fchaer
3

Is toen dat waerde pandt
3
den Heyl'gcn geeft'gefonden,



2%é

Wat lieffelijcker vreugd is
!
r>

Wat dieper Ziel-geneugt is e,

Datmenlchen fich begeven

Ineen-dracht t'faerh te fevenT

Dat fy eens Vaders Söonen.

Een wooning t'faem bewooöen3

En hare herten een zijn. -U

En nergens in verfcheen ziJTtr

En een gemoedt 't gemoedt is,

Gelijck het bloedt een bloèdtfe. •

Daer fietmen niet benijden,

Daer hoort men twift noch ftrijden*

Daer is geen vuyl geknibbel,

Noch angftig woort-»geftribbelj;

Geen lafter-hevig fnappen,

Geen hatig achter-klappen,

Geenquade na-bedenckeni
Ofyet dat ruft kan krencken :

Maer Een-dracht, Liefd en Vrede,

Die hebben daer haer ftede,

Die zijn daer Koninginnen,

En vrouwen van de finnen.

Geen toornigheyds-tempeefteiï

Ontroeren da'er de geeften..:
•

;

Maer Liefd' aen allczijderi.

Doet yeders hert verblijden

In onderlinge goedheydt
En eeuvvig-foete foetheyd.
Hier heeft de Zie}, haerjruft in,

En voelt'er fulcken luit in,

Als in den reuck, viens deuchdera
«

Derde Deel.

Neus.breyn, en htrt verheugden
Doe Aaïo'n, Gods edel

- '

Groot-Prieftcr^ fijnen tchedel

MetJSalfem liet begieten,

Die van fijn hooft quam vlieten,

En toog met golven neder
Door al fijn baert en kleeder.

_
Den Dan, die d'Aerd bewaeffemc, S

En gunftig over-aefièmt,

Wiens filveivklare droppen
Van Harmons vochte toppen
Op Zio'ns bergen dalen,

Die als de Son haerftralen

Niet langer weg laet blijven,

Op "< kruyt als peer'len drijven :

Gelijckliydoor Gods fchicking

Streekt'tót's natiiyfiverquicking,

En 't Land, doorhitt' verolijckt,

Met fijn koel natjen vrolijckt:

Soo is't oock voor de menfchen
Een faeck wel waerd om wenfcheit,

Die koftel is té achten,

Die waerd is na te trachten,

Die waren trooft kan geven
Selfs in dit eyndig leven,

Als Een-dracht pJaets kan vinden

Omhert aen hert tebindeh,

Otn macht aen macht te knoopen,
En ruft op ruft te hoopen.

Dies mach luiek huys wel roemen
En fich geluckig noemen :

UJUJ > Win



Want daer de liefde Heer is,'

En Onvre'e nimmer-meeris,

Sal 't leven al-tijd duyren

(Soo (al 't de Heer bcfUiyren)

Den Zegen noyt verfterven,1

Maer eeuwig daer ae n erven :

.

*t Woord, van God felfsgefproken.

Blijft vaft, en onverbroken.

DE Een-dracht door Gods Geeft eer-tij ds foo hooch
vcrlieven,

EndooreensKonincx Pen foolieffeli;ck befchreven,

Nuin Neer-d uytfchen Rijm , op Grieckfche maet, ge-

dicht,

EneIck,totnuten luft, *efonden in het licht,

Die God, die 't goede liefd , veel meerder kan vermaken

Dan offer op 't Altaer en duyferfd fulcke faken^:

Die God, bchalven 't heyl dars' in haer felvcn heeft,

Met meerder hevl befchenckt, en eeuwig fegen geeft :

Of vemant,die miflehien om harefchoonheyt minde,

Hy foeck de Wereld door, mner fal-fc nergens vinden

Dan daer elck and'ren doet gelijck hy felver wou
Dat in, gel ij ck geval, aen hem gefchieden fou :

Daer evgen onverftandt ootmoedig word geweten,

En wijfeluyden raet niet dommelijck verfmeten :

Daer een die wijshcyd heeft' neni feiven niet behaegt,

Maer 's Naeftens onver/randt, en fsvackheydt, geerne

draeght

:

Daer veder neerftighis fijns Naeftens feyl te decken :

Daer elck des anders heit doorwel-daetfoekttc trecken :

Daer yeder op fijn Recht ten hoochik niet en dnngd :
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Daer elck ffj rt Inft tot baet," en eygen Eer bedwingd :

Daer d'Onder-daen fichbind aen fijnes Heeren wetten,

Ia, fchoon verongelijckt, niet tegen op gaet fetten :

Daer Vreemdelingen raed gefocht wordt noch ghe->

hoort,

Noch oock 't gemeyno beft om eygen nut verftoort

:

Daer d'Over-heer gerrooft van fyne Onder-faten,

Aen God de Heer van al de gantfche wraeck wil'laten :

Daer d' Over-heer ghedenckt ( en thoont het metter
daet)

Dat daer een Hooger is, waer onder dat hy ftaet,

Doch meeft en boven al, als hy om geenen dingen,

In Godes Heerfchappv hem feiven in wil dringen,

Maerlaet in fyn Geloofeen veder, wie 't oock zy,

Aen God bevolen zyn, en elcks gedachten vry-.

E P I G R A M M A.

TtttAw heel de Wereld goed (foo edel is de deugd)
V V Somoeft'et vrede zyn, en eeuwig ruft en vreugd
Waer heel de Wereld quaedt ( foo leelick zijn de fon-s

den)
Soo waerder even -wel noch geenen Vree gevonden,
't Goed is hem feiven goed, en beter'dick noch *t quaev
Daer 't quaedt noch met het goed, noch met hem idfsbc-

ftaet.

De Wereldt ftaet uyt tween , uyt goed en qüade Men-
fchen :

De quade zyn de meeft : die gaet het veel na wenfehen :

De goede Zyn de minft : haer op-fet is na vree

:

De quade doen 't te niet, en 't doet de vrome wee.

Der quader menfehen hu% is kijven, twiften, krijgen

:



*3S: Derde Deel.

Dej" goeiieh jidat Trompet en Trommel ecuwig fwijgen.

Tjesoede rtaen na vree, oock met haer eygen fcha.

De quade achtent niet, en goedt doet niemand fta'e. •

Behoede willen geein, uyt luft tot vrede, duycken

:

De öuade zijn gewoon haer deugde te mif-bruycken.

Kort af , hoe dat men 't dracyt', 't fchijnt al vergeeffche

.
pijn-

. . tv'•. : ,
.

Wil Godt : de droes wil niet, maer plat af meefter zijn.

VVat raedt ? hoe kan 't dan zyn, datyemandt van die

leven

Dien venfchelijtken Standt met rcchf'*2y toe-ghefchre-

ven, Vif.j ,

En 't groote heyl-geniet daer David ons van fingt,

'tvyelck in t Éen-di'achtigheydt en Broeder-vreed ont-

fpringt?

God bidden, dat hy 't fchick dat vele van de vromen,
De Wereld tot een licht, in Ëen-dracht t'famen komen,
•Miit óns den Vree dan noch : als elck het zijn maer doet,

Soo vinden wy hem wis by God en ons gemoedt.

Een ander tot Befluyt.

sarlis niet dat ghyde Een-dracht prijft.

JL En met den mondt Hechs luft bewijft;

't Is yet dat ghy na Een-dracht haeckt.

En t'.\'i!tverlaet,en vrede maeckt

:

't Is veel als ghy van Vrede houdt,
vAls ghy met recht wel niet en foudt.

Het cerfte doen deboofe wel :

Het tweede doen cfe loofe wel

:

Maer 't derde, en het befte mift,

Dat doet geen, dan een ware Chrift.

.

KT,

Wie van de menfchen, HeCf^J
Sal hebben fulcken eere j

Sal hebben fulcken lot,

Dat hy met u, lij n God,
Sijn Schepper, en zyn Koning,

Sal woonen in een wooning ?

Wie is'er foo bemint,

En u foo lieven kindt ?

Och ! wie vanal die leven,
1

Sal, na dit korte leven,

Gaen op de blijde reys

Na 't eeuwig Gods palleys ?

Daer niet dan vreed' en luft is»

En eeuwig-eeuwig ruft is,

Om eeuwig, fonder pijn,

In vreugde daer te«zijn?

Die reyn en onbefmet is t.

Wiens hert tot deugd gefet is,
1

En heefteen klaer gemoedt,
In al wat dat hy doet.

Die God een.ftatig knecht ist

En doet al-tijdt wat recht is.

Die noyt, hoe feer verfocht,!

Tot liegen is gebrocht

;

Maer fpreeckt al-tijdt dat waer is>

Of 't fchoon al met gevaeris^
En in fijns herten gronde
Soo is als in den mondt.
Die noyt van zyac lippen



Ken eenig woort laet glippen,
Dat in de ooien gaet

Tot 's naeftens fchand offmaet.
Die niemands leet ofquaetis,
Maer liever hulp en baet is.

Die niemands Naem bevleckt,

Maer liever fchand bedeckt. .

Die quadehc'n noch prijfen,,

Noch eere wil bewijfeo,

Al zyns' oock groot van pracht,

En van meelt elck geacht.

Maer vrome geern wil eeren,

En fich voor haer verne'ren,

Al zijns' oock kleyn van ftaet,

En van meelt elck verfmaet.

Die valt is en vol trouwen

,

En fynen eed wil houwen,

Die van hem is gedaen,

En houd fich hard daer aen

.

Die geen vuyl rijckdoms (oecker

Sijn geld niet geeft op woecker 5

Noch rijck van anders goet

Drincktfynes naeftens bloet.

Die niemand oyt bekoorden,

Met giften ofmet woorden,
Om die geen fchult en heeft

Te maken dathy fneeft.

Die foo is , fal beklijven,

En in Gods wooning blijven» :

En eeuwig valt beltaen

j. Al* 't al hier fal vergaen,
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Pfalm CXXVIII.
GEluckig boven maten

j

Meer dan het hert kan raten ;

Meer dan de tong kan fpèUéri ;

Meer dan de pen kan ftellen j

Meer dan 't verltand kan weten;

Mach hy wel zyh geheeten,

Die, door Gods vrees bewogen,
Gods Liefde voorde oogen
Dermenfchen derfdoen blij eken,

En daer niet van wil wijeken

Door 's Werelds foere vleyding"

En liltigeverleyding'

Om 's Werelds kromme wegen,
In 't groot of 't kleyn te plegen

:

Maer in Gods wegen wandelt,

'tZy wathy doet ot handelt.

Wel u die fultk een Helt zijt,

En foo in 't hert geitclt zyt :

Wat weer-wil kan u drucken ?

U doen fal wel gelucken

:

Wat quaet kan u beftrijen ?

U doen fal wel gedyen j

U-iverck wort niet te fchanden ;

Den arbeydt uwer handen
En fal u niet verdrieten :

Want ghy fult zyns genieten

:

Met vreugde daer van eten,

En droevigheyt vergeten :

Met wei-lult daer van drincken,

O o

..

En
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En onlufl laten fincken,

Met vrede daer van ruilen:

Als'tlichacm ruft fal luften.

Uw's levens gefellinnetje,"

U Huyf-vrou, u vriendinnetje,

Den fpiegel van u finlijck-heyd»

Sal u door hare minlijckheyd,

Aen-treckclijcke liefTlijckheyd,

Bedienftige gerierf'lijckheyd,

Bevallige bequaemheydt,

En zedig' aen-genaemheydt,

En duyfent foete dingen,

Het hert in vreugd doen fpiingen ;

En door haer fchoone deugden

Den Geeft alfoo vervreugden,

Gelijckby Somer-tijden

Het oog fkh laet verblijden,

Wanneer het komt t'aenfchouwen

Den Wijn-ftcck,door 't wel bouwen
In volle groente groeyend'e

Van vruchten ovevvloeyende;

Sijn ranckfkens wijt veibreydende j

En *c huys heel over-fpreydende j

Een koele fchadu makende,
Wanneer de Scnne, blakende.

De leden onbequaem is,

En niet Teer aen-genaem is.

Als jong' Olijven-boomen,

Die fchoon en mik op-koonien,

Die op een rij geplant zyn,

En op een vruchtbaer landt zyn,

Derde Deel.

Haerloofjen weeldig uytende,

£n daeg'lijcks hooger fpi uytende,'

Wanneer des luchts onguyrheydt,

Of's Hemels droeve ftuyrheydt
( Den waf-dom niet doet minderen

:

Soo fullen oock u kinderen,

Wanneer ghy zyt gefeten

Om drincken en om eten,

U tafel, foet, om-ringelen,

En, il tot vreugdtbecingelcn.

O ! die van dat getal is !

Wien God zyn Een en Al is j

Wiens hei t is goet en zedig,

En van Gods vjees noyt ledig!

Wat kan, wat kan hem krencken ?

Met al fijn doen en dencken

,

Als een vrucht-rij eken regen,

Vermengt fich Godes zegen.

O !die Godt recht gedient hebt,

En daer-om God te vrienthebt i

Sijnsliefdens milde ftralen

Die fullen op u dalen,

En als gunft-rijeke ftroomen
Van Sion op u komen,
Metfegen u verrijekende,

En nimmer van u wijekende :

Want hv fal al u leven

U aen te fchouwen geven
Ierufalems groot-machrighevt,
Haer goeden ftant, en prachtieheyt.

Hy fal 't met u foo maken
{E*



(Een faeck die alle faken

Jn foethcyt gaet te boven,
En niet is om volloven)

Dat, als uwemeefte laren
Stil henen zijn gevaren,

En 't lichaem traeg en mat wort,
Waer door men 't kven fat wordt -,

En 't bloedt gcmeynlijck kout is.

Dies 't hert vecl-tijds benoutisj
Een nicu gcncntht genaken fal,

Die 't hert alfoo vermaken fal,

Dat, in plaets van af-keerigheyt,

De luftige bcgcei igheyt

Om 't leven noch te houden
In u noytfalverouden.
Want hy die 't al moet ftuyren,

Endieoock de natuyren
Verficn moet met die krachten

Waer door dat de gcflachtcn

Van Mam tot ftam toe waflen,

jDie fal 't met li foo paflen,

Dat uwe oude oogen
Wet vreugd' aen-fchouwen mogen
De Sonen van uw' Sonen»

[Die u noch hier doen wooncn,
tAls hier den geeft niet meeiisj

IWaei by des levens Heer is,

lïn u een Naem. beeiven

bic noyt en fal verderven.

[
En, om op aüe wijfen

lavmichd' u te dooi-fpijfeu
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En 't hert u teveiquickeB^

Sal hy 't met u foo fchicken

Dat g' in ulaetfte tijden

Ben ongemeyn ve: blij den,

Geluckig fult genieten,

Wanneer ghy d'lfraliten,

Een yderaen fijri ftede,

Al-tijdt fult Hen in vrede.

May-Liedc.

IEJUS Christus Jpra&t tot fijn lidroefik Bi int.

<2?pbc\yrjfclJ4nöm lxv.i lafalm.

Of:

Ncii 6 ! fchoonft van u Gebuyren.

I.

1 r-iTact op mijn Bruyt,mijn fchooneVioiiwe,

J Legt ai u fwart en treurig kleed.

Verfmachrctnict in uwen rouwe
Dacr inghy lteeds u tijdbeltecd.

II.

?iet hoe den winter is vcrfhcccken,

En bar de foete Somcr-tijdr,

Hacr vreugdig groene hooft voort Iteecken,

WcJck aller Dierenhert verblijdt.

III.
ï. GheJijck het groene kruyd verftorven

Door Hagel , Sneeuw, en lange vorft,

Niet «I-tijd* blijft in ï'Aerd verbolgen^

O o 4 Jlaei'



DerdeDeeL
Macr fchoon, Vol krachten daer uy t borft.

IV.

Soo fult ghy oock niet al-tijds fwervea

In Lijden, Kruys, of Tytanny,

Ghy fult u Bruydegom verwerven

Tot trooft aen uwe rechter fy.

V.

3. Hebt goeden moet, vreeft geen Tyrannen

Hoe machtig dat fy fijn, of ftefck,

lek fal-fe doch als kaff uyt-wannen,

En doenf'vergaen met al haer werek.

VI.

Tot ufal ick met vreugd in-treden

Soo ghy lanck-moedelijck venvacht,

En tot mijn dienft bereyd u leden,

Mylievende uyt aller kracht.

VII.
4. Mijn hoven ftaen voor uontflooteiv
Mijn Kelder is u op-gedaen,

Treed in, foo werd ghy over-goten

Met heylfaem vrucht. Treed moedig aen 4

VIII.
Vreeft niet u Bruyd'gom te belijden,

Al woont ghy by een boos geflacht,

Wilt vry voor my ter dood toe ftrijden,

Soo toont ghy eer ft dat ghy my acht.

IX.
J, Dan wil ick u foo hooch weer eeren,

Dat ick u in mijns Vaders tent

Sal voeren en van udaer weeren

Vrees, droefheyd, pijn en fwaer ellende.'

X.

Mijn fchaduwe fal u bedeeken,

Mijn rechter-hand fal u om-vaen,
Mijn liefd fal tot u foo wijdt ftrecken

Dat ghy fult nimmer-meervergaen.

Des Vereenighden

»EDEIUKDS VERDERF.
aiacgö-Hteïr,

Confcientij-dwang,
j
Lands onder-gangh.

S A'N G,

VouUnk, Ixcrjme.

I.

Eent Nederlant , weent : uwe fchanden

Zijn nu voor-handen
Om dat ghy Sond'-maet overvult

Door fchült op fchult.

Weent: maer nae God. (wie weet) D'elktiden

Mocht God noch wenden.
Ach God ! dat u flechs-niet mif-haeg

De fpade Klaeg.

Ghy, met u Machten,

Wilt all's verkrachten,

Fier op uw's jiacms klanck.

w

Pi
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CONSC IE NTY-JÖWANG | LANDS- ONDER- GANG.

Duckdalf, en 't Kalf, met Salf, wel half, gereet te finecren,

Oock 't koppen veerdig, om J

t hervormen yder Chrift.

GafGodt's LandsHoocheytholp dees
J

Tijrannye weeren :

't Vuyr raccktcr in, 't was tijdt, als all' de Werclt wift.

O o 3



2?4
Op voor-fpoec

U 't gemoeid:

Troffen doet

:

, Ghy dender, niet da: Babels-goe6

ïiik en is dan ebb' en vloct,

Efl gaet Babels ganck.

' ^f'J c Sny verheven :

't Is u gegeven
't Is Gods goedighévt.

Is u Macnt
Hooch gebracht

En geacht
Wat beroemt ghy? 't is Gods kracht,

Roemen is als ofmen dacht .

't Komt door ons beleyt,

5, Hoe ? eert God dan oock defnooden ?
:'' t

Py-wil rjóoden

Sndj erfwel 't'bevel te dóen.
Genood doop 'taerdfche na'tèeuw'ch tc&^Wn^

Maer (Iae|J) weeld' heeft n geraden
j

S>pd°ms paden ;

?Lotïj befpot en fot mpet zijn: -• •

.

Als hy ditifcyt, fi<n ióorns-pijii, • -
,. /

.-'"

II. -----

.

1 . Wie had gedacht dat ghy fond-fiaven
Weer fond op-gravcn

. „ <®llt &*mm (dat u wel |èr fchrick gaf)

Gedempte ftraf ?

MctTyranny, by faut van reden,

Wil f ghy vertreden

Die niet en foeck:n.'(vv'aet 'de Heer}

DerdeDeeL
Dan fijne leer,

t. Ghy broof'-Aerd-^wcnmea

jNe'emtvöai-teltörmen "

Op'VRemdsVier-fdia?r ,

Uwe raet

Srput'iijck gaet

ErlYerfmaet

Al'r geween van trouw Lar.t-faet j \

Sttfpthaer ooi: en'inet dees' praet:
|

Biccy.^ee/ geen gebaar»
God hééft mif-hagen
In.u mif-flagen

Al voor lang gehatfi

D.ockgefpacr£
Na,e 'fi)n aerc

In wël-vaert

,
§U tetlefterttvr-bewaerr,

;£l?p dat ghy, in 't left beda'ei f, '

Kielen for.d Deugds pad^

3

;

't Helpt al niet, ghy gaet u paaea
Na 's vleefches raden y'

.

Sta'et, noch maet, in 't quaed gkyJloucT

Tot quaed gewent in 't quade llout

Ö ! had ghy nodi niet beftreden ;

's G'loofs vryheden;

't Woord van poort* en beo: t verjaegt;
' Mifichien bleefnae. dat u nu knaegt.

1 i 1.

ï. 't Ging u doe wel, doe Gefhtheden
Wierden geleden

Die niet en deden tegen wet
Hun.



Hun voor-gefct,

• Maernughytaftin Godes Gerechten j

't G'Joof gaet bevechten,
En 't Recht wilt wringen uyt fijn hand

!

Ghy moet ter fchand,
».' Is 't oyt Tyrannen

Die haer boog fpannen
Op Gods God-lij ckheytx

Soo gegaen

Dat voort acn

Hare baen

Van de plaeg heel onbelaen,

Lang' en wel is blijven ftaen .'

Vraegt d'ervarentheyt.

Ghy drinckt metGalle;

Maer licht kant vallen

Dat g' op-fuypt 't gront-fop.

'tNood-gcfuelit,

Wclcks gerucht

Door de lucht

Tot God ir. den Hemel vlucht,

Sal dat niet eens, t'uwer tucht,

Gods wraeek wecken op ?

..£i Offacit Gode macht om wreecken

ü qua'e tit-scke» ?

Neen : in tween lijn (ebeen hy floot

Dief' op het (teel wil prick'lcn bloot.

Waer ift, God is wel lanek-motdig,

Wrceckt niet fpoedig,

Doch te vroeg komt noch lïja taorn

Voor hem die dien met komt te vooi 'n,

Stichtelijckc Rijmen, 2?j
IV

i. God is op-recht, en fal vergelden

Na 't recht fal melden :

Geen blood perfoon hem oyt verneugd,

Maer 's perfoons deugd.

Is hy met u : Ghy moet in vreefen

Oock met hem wefen

Boeker t ghy met een ander B.-uyt,

't Verbond is uyt.

z. Ach uwe Leyders

En yal-fti ick-breyders

Hebben u verblind:

Haer ;£>p»pGÖ
(Dat in nood,
Iae in dood

Landen, Luyden, Zielen (loot)

V meteen Gour-appel boot

't Geen ghy nu bevinc.

Sal men de Wolven
(Segtghv niet dolven'

VVie is de Wolft wie Schaep f

Die verfchenrt,

Ofdien 't beurt?

Die hift keurt,

Ofdie in onluften treurt ?

Die verbant, of die om-flcurt ?

Rijft eens uyt u (l.iep.

3. Door haer (fegt g') is 't Lant in roeren,

Laetf' uyt-voeren

:

Maer 't is waer en klaer, als 't licht.

Dat fo all' Heyl'gcn fijn beticht
' VVesrï?



ip6 Derde Deel.

Weent dan Lant, weent Lant flaec gade

't Geen ick racde

:

Eert, als weerd, 't geen leert d' Heer Chrift

Miffchién of ghy fijfi toorn noch flift.

Sang :

Waer is nu mijn vryheyt.

OVVerek die ons hert!

In veel Ydelheyt verwert,

En daer na beloont met fmert,

Die u wel kent,

En van uwentj--

Sijns hertenwenfeh,

Hoe geluckig is de menfeh

;

ai De menfeh die u bemint,

Segg'et mijn doeh wat hy vind?'

Anders niet als' roock en wind

'

Al u vertoon,

Datriufoofchoon,
En Heei'li/ck' ichijnt,

Morgen wel als rooek verdwijnt,

?. Al'rgoet datghy Vervaef,

En daer met ghy ons verraet,

Is riickdom,weI-ii!frerifraet,

Diénghy dit geeft,

Sier daer die.heeft
' Al wat ghygunt,

En al wat ghy g^eVen-Mnt :

4. De wel-luil fob ekk fiec

' Kan lang-duvrig-wefèn' nier,Offy word van fclfi verdrietj

Doet daer dan by>- .

".

Hoe ras dat fy

In pijn en fmert

Menig mael verandert wert/

Die nu 15 rij ck van goed,
Kiijgt licht morgen tegen-fpoed»

En vaertfchielijckbanckeroet.

Schip-breuck ofbrand,

Of twiitin'tLand,

Ofander noot,

Uvan Rijckdom licht ontbloot.

En die nu leeft in Eer,

Soo 't geval eens neemt fijn keer3
Stoot hem lichtelijck ter neeii

Heden een Graef,

Morgen Slaef,

Nu in deAVet,

Morgen is men af-gefet.

Maer oft gebeurde al,

Dat het wanckel-baer geval,

Udien fchijn-goed niet ontftaï» .

Naer weynigtijd,

Komt God enfnijd

U Leven af,

En men Iey t u naeckt in 't graf, .

Die dan door fchijn ven aen,

Na Gods Rijck niet heeft geftaen,

En moet aishet Gras vergaen,

Komt hy niet wel,

< In groot gequel?

\ Erv heeft. lijn. fin .

fcie;



Niet gevplgtccn dwafe min ?

* Na-diende Werelr dan,

My niet anders geven kan,

Siet ick tooch mijn fin daer van.

Waer toe gewroet

Om nietig goet,

Enhemgepijnt

Om een fchaduw' die verdwijnt ?

io. Waer toe fijn finlijckheyt

Op een vluchtig Goed geleyt,

En hem pijn en fmeit bereyt ?

Want die een ding

Heel fonderling

In 't hert verkieft,

Treurt wanneer hy dat verheft.

II. Waer toe fooieer bemint,

Dat den menfche heel verblint,

En aen d'Aerde foo verbint,

Dat hy op God
En fijn Gebod
Geen acht en lhet,

En in 't eynd verloren gaet ?

1 2. Ghy Goddelijck Ge/lacht,

Die dit nietig goet veracht,

En na veer een beter tracht,

Telt my met u,

Ick heb een gru

Van d'Ydelheyt,

Die het aerdfche volck verleyt.

Ghy tracht alleen na deugd,

Die u meer dan d'aeidfche vreugd,

Stichtelijcke Rijmen.
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iy.

ie.
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Meer dan geld en ftaet verheugt.

VVarit ugeficht,

Dat is verlicht,

Dies acht ghy recht,

't Aerdfche goed voor u teflecht

Die deugd, een Goddelijck goeC
Die Gods guntt verwerven-doet,

Die is waerdig u gemoedt

:

Die u 't geval.

Niet rooven faj,

Waer van de doot
Die 't al neemt, u niet ontbloot.

De deugd die is foo fchoon,

Dat fy is van felfshaer loon,-

En na geeft fy d'Hemelfchc kroon,
Die haer bemint,

Die menfeh bevint,

Dat fy alleen

Stellen kan ons heit te.vreen.

In-dien ghy armoer lijd.

In veel fwancheyd en itrijd.

En dat Deugd is al u vlijd,

Die is u loet,

Want u gemoedt
Dat is gewis

Dat God ubelooneris.

F.n valt n beter toe,

Dat ontfangt ghy oockin 't goe,

Maer maeckt u daer-om niet moe :

En ais het vliet,

Ghv acht het nier,

Pp
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Om dat de min,

Daer niet aen en hecht n fin.

'lt. 't Geen dst ghy hebt te veel,

Hout ghy niet voor u geheel,

Maer denaefte krijgt zijn deel,

Oock is 't genot
Door Gods gebod,
Gerechtnamaet',

Niet na weeld en over-daet.

't}. Hoe dan 't geval hem keert,

En het aerdfche volckvei veert,

Gliy blijft al-ti;d cnverfeert,

Hier hebt ghy 't wel,

Want geen gequel
U ruft berooft,

En u is Gods Rijck belooft.

Derde Deel.

\7"\7a.ti0 boef) ongcbult in pijn 1v v 'tCisscm5ijnD?oef-öepEö|ofbtgïrin.
^oo toöjt öp ban met rerïjt belatf)t/

#n aljs ten gjcofen büiaejï geaeftt
®fe/ om batbjoef-ïjeptquaujcR fmaeent
£>tjn bjoef-ïjeptbie-s te g^ootei: maerut.

D3ïecmoetüetI Itrijbtiö gefttcöcn sijn
Beelfirupg enleebg gelcben 5511':

«Een nautucn Uueg betreben *rjn/

<£n beel <©ebebg gebeben jnri
^>oo lang top ijler beneben ?ön
^>o fal t' fjiez na in tytlitn }ijn.

Pfalm 1 r 1 1.

Odt die my placht te tiooften, als ick in droef-

heyt was,

En van mijn onfchult weet.

Weeft dit-mael oock genadig, en laet u ooren
ras

Tot hooien fijn gereet.

Hoe lang verwaende menfehen, paft gy niet op mijn leer ?

Watift dat u belet?

Deydelheyt, en leugen, daer hebt ghy altefeer

U finnen opgefet.

Wort wijs , en merekt eens over .• Hoe God die ftuert «»

leve

Die hy verkoren heeft.

Roep ick hem aen tot hooren is hy terftont bereyt :

Die trooft in lijden geeft

Schrickt dan, en hebt defonden niet langer tot u Heer.-

Maer 'snachts op't bet in ftilt,

Spreeckt dan met u gedachten (en keertfe heen, en weer)

Hoe dat ghy leven wildt.

Wilt ghy een offer ilachten .• daerGodt fich in verheugt

Ten is geen vleyfch , ofbleet

Geen vleyfch, ofbloet van beéften : maer ongcvalfchtc

deught,

Uyt een opreght gemoet.

Diefulck een offer offert, mach wel vrijmoedig gaen,

En hoopen vaft'op Godt

:

Offchoon het dwafe volcksken geen achtdaer op wil 'laan,

En dick-wils daer me' fpot.

<J«tót



Stichtelijcke Rijineu.

Geeft ghy my flechs 't acnfchouwcnu Üefiijck gelaet,

Soo voelt het hert geen pijn.

VViltghy mijn vriend: flcchs wefen; dat is den hoo entten

ftaet,

Daer ick in wenfeh te fijn.

Een ander magh fijn kamers verfien van Koorn en koft,

In 't he; t befoi gt, en bangh.

Een anders mach fijn Kelders vejfien mtt wijn en Molt,

En forghen ver, en langh

:

Maer ick wil fonder forgen (want Godcdie forght voor

my)
Gaen flapen met een lult,

Gaen ruften fonder duchten (want God die is my by)

ten foet', en diepe ruft.

pfalm XXII.

Yn Godt, mijn Godt, wat ifler dat ghy my hebt

verlaten ;

Dat ick om hulp moet huylen , en 'i huylen niet

mach baten ?

Om niet is al mijn klagen, ofroep ick al den dach,

Of al den nacht; u ooren fijn doof tot mijn geklag.

Nochtans fi)t ghy de (elve, die ghy eens pJagh te wefen

Een Heyligh Heer in Sion,van iionïoo geprefen.

Ghv fi)t het daer ons Vaders op hoopten in eüèndt,

En als zv op u hoopten het quaet braght aen een endt :

Wanneer fy tot u riepen los waren haatten banden ;

Wanneer f'op u vertrouwden noyt wierden fy te fchanden

:

Maerick (eylacs) wat ben ick? een wovm, en niet een

menfeh,

2 99
Die niemand kan bewegen tot eencn goeden wen fch
Een fpot van alle menfchen.eenfmaet van hoog, en lagen,
Die niemand helpt fijn lijden door medelijden dragen,
Die my aenfehouwen, fpenen uyt fpot haer monden op,
En die voor by wandelen, die fchudden haeren kop.
Aeh ! met wat wieder woorden word my mijn hert door-

fneeden

Wanneer ick met mijn ooren aenhoor alfnlcke reden,
Dat ie hy die den Hecre voor fijnen hnlper hiel,

En voor fijn trooft in lijden, foohy in lijden viel:

Nu is hy fwaer inlijden nu treffen hem de plagen :

Nu mach hy aen den Hcerc fijn Cruys, en noot gaen kla-
cen.

Wil Godt ons nu doen blijeken, dat hy fijn Godt wil fijn j

Soo laet hem Godt nu helpen, verlofien uyt de pijn.

Dit fpi eecken fy, en lachen, daer ghy nochtans my fhdi<r

Van dat ick was geboren, foo goet waei t, en genadich,
Doe ghy my deed aenfehouwen 't vcrheugelijcke licht,

En ick noch lach aen Jioiften : waert ghy mijn toevei fiche.

Weeft nu, weeft nu niet verre, nu angil foo dicht na by is:

Wilt nu niet achter wreken nu niemant meer met my is.

Mijn haters fijn. als ofién, die dreygen, en om-ringen ••

Als vetgemeftte Oifen dieom my henen fpi ingen.

Sy hong'ren na mijn leven, gehjek een Leeuw, die duit,

Na 't \-leyfch van and're dieren , en door de Eofichcn
brult

Het bloet is my als water ten wonde uyt- gedreven
't Gebaént behvijckr,de leden, beginnen te begeven

;

Het hert is my inwendig alfoo in 't lijf geftelt,

Als 't was is, dat de Sonne door haere hit verfmelt;

Wechtijnalm;i"u: krachecverdroodu fijn al mijn leden;

Pp s Ge-



3°< Derde Deel.

Gelijck een fcherf, dat dor is van alle vóchticheden.

Pefpraeckeloofe tonge blijft hangen aen den raeck.

ïck fie hoe langs hoe meerder dat ick dedoot genaeck.

Her rotte der godlofe is, als verwoede honden

;

Die mv rontom benarren, en jammerlijck deur-wonden,

Mijn handen en mijn voeten, die hebben fy deur- boort,

En op mijn lijfbedreven wel meer als eenen moort.

Mijnlichaem door haerrecken, en ongenadig queüen

Staat luchtig uyt-gefpannen, en laet de beenen tellen,

En als de ralernye geen nieuwe pijn meer weet

;

Sooblijven noch de finnen van haet al even heet.

Diesfv 't gelicht vermeyden, inmyalfoo t'aenlchouwen,

En fch'eppen haer verheugen in mijn foo groot benouwen

Int eynd van fulck fp'eftakel vermoeyt, maer niet verfaet,

Soo deylen fy, en werpen het lot om mijn gewaet.

In fulcke bangicheden, moet ghy my niet befwijcken;

Ghy Heer, mijn ilerckt, enhulpe, engheenfins vanmy
wij eken.

Komt ras, en weert de pijne, die my het hertebreeckt.

Én my als fcherpe fwcerden, dwars door het herte fleeckt.

Komt ras dat ghy de boofen haer wreede luiten (lilt:

Dienae mijn leven fnacken ; gelijck een Leeuw na 't wilt.

Verloft my vande wrede, die op myfijn verbolgen,

En recht, als dolle honden alomme my vervolgen.

Verloilmyvan my vyandt, dieuytisop mijn doot,

En my aen allezijden gelijck een hoorn floot.

Dan (alsjek dopt en helle te boven ben gekomen
Sai ick-by mijne broeders, en fchare vande vromen,
Dien lofuws naems doen hooren, en roemen overluyt

En fpreecken uwe waerhevt en kracht vrymoediguyt
O.; ai die oyt den Hcere met trouwer herte dienden ,

En in fijn vrefe leefde, als ongeveynfde viienden.
Roemt hem, en ghy al t'famen, die Iacobs kinderen fijt,

Doet eer,en fchroomt den Heere.diefoo na druck verbJijt.

Want hy heeftniet verlaten, de eenfaemheyt des armen,
En hem oock nietverfmadicht, en fijn gefchrey en karmen
Maer doe fijn droevig fchreyen, en (lemme tot hem q uamj
Terltonr fijn droevichfeb reyen, en ftem ter herte nam.
Daerom wil ick hem prijfen by vreemder volcken fcharen
En 't lofvan fijne daden de Werelt deur Vermaren:
De willige beloften, die van my fijn gefchiet

Salickhemdaer betaelen, daer 't heylig volck aenfiet.

De nederige herten, die van geen quaet en weten
Tot Gods Banquet geroepen, die fullen vrolijck eten,

En liefielijck verfadigt hem prijfen die dacr leeft,

En allegoet, en vreuchde alleen de menfche geeft

;

Die binnen in haer herten met fulcken kragtfal woonen,
En haer alfulcke teyekens van vafte liefde toonen:
Dat haer foo lang fy leven in 's Wei relts jammer dal

Geen vrees van eeuwig fierven 't gemoet meer pijnen fal.

De Wereldt fal 't aen-fchouwen tot aen haer verdtfle en-

den
En rot den Heer,die't herte fo troofl en kan haer wenden,
Geen (lamme noch geflachte van volcken, wie fy fijn

Die niet en fullen bidden voor s'Heeren klaer aenfehijn ;

Want niet alleen in Iacob fal hem het rijck behagen :

Maer onder vreemde volcke fal hy de kroon oock dragen:
Al watter op der aerden groot, en verheven is •

Sal om fijn fpijste nutten aen gaen aen fijnen dis,

En als het lijfhet voetfel nu tot fich heeft genomen.
Aen bidden en gewillichtot£jnendienil hem komen .. &

Die arm fijn en verfchoven dieilechrc vande Hen;
Did



Sfcchtelijcke Rijmen. ar

Die fullen rot'hem naecken, en buygen hem de knien :

Want hem gedient te wefen fal hem geen faet onbreecken,

Dat van hem fijnen Heere, van kinc tot kint fal fpréecken,

En fijn gerechte wetten indrincken in 'tgemoet
Van 't volck, dat na fal komen, op dat het daer nae doet.

— - -

Pfalm XXV.
A L E P H.

NOch op mijn lans noch fweert,

Noch ltrijdbaer mans, noch peert

:

Maer Godt mijn Heer, en helt

Is al mijn hoop-geftelt.

Beth.
Maeckt,'dat mijn hoop op dy

Gheen ijdel hoop, en zy,

Datickin fchandniet raeck
Mijn vyandt tot vermaeck.

GlMEL
.

Die op u ftaet is vry

Van fchand, en fpotterny :

Maer al wic'u niet acht

>Voithaefi«fchandt gebracht. .
i

Saleth.
Och inde duyftsrheyt j

Waer inde Wëreldt leyt,

Macckt ghy myHeeir gewis,

Wat recht, en onrecht is.

He.
De VVer'ldt is vol bedroch j

Daer-om foo leert my' doch

Dar ick de waerheyt (ie,

En voor de leugen vlie.

V AU.
Daer is niemanr, dan ghy,

Die dit, kan doen aen my,
Godt, die my helpt, en hoet,

En ftadich hoopen doet.

Z A IN.

Van dat de VVer'lt began,

Hebt ghy aen menich man
Cermherticheyd gedaen

Gedenckt, o Heer daer aen.

Heth.
Defonden, en ondeucht

In mijne wulpfche jeucht,

Omvijffelijck gefchiet,

Gedenckt ó Heer die niet.

Thet. •

De Heer is trouw, en goet

;

Dies klopt hy aen 't gemoet, •

En leert denïbndaergaen
•"

Van 's doots op 's levens baen.

I OD.
't Eenvoudig hert, dat dwaelt

Daer ift, dat God in daelt,

En onderwijft, en leert.

Wat goedt is en verkeert.

C A p H.

De wegen, die Godt wijlt,

En s' menfchen hert aenprijftj

Sijn goed, getrouwden waer

r p 3 Voor



joz;

Voor Gods getrouwe fchaer.

L A M E D.

Vergeef my, mijn mifdket,

Mijn mifdaet groot en quaet:

Soo wordt u naem bekent

Tot aen des Wen eid ts endf

.

M E M.

Wie ifier reyn van geeft.

Die Godt van herten vieetl?

Al wat hy doet oflaet j

Godt is iijn ftuyr en raet.

N UN.
Met ruft in cvei vloedt,

Geniet hy alle goedt,

Svn faet door God es handt,

Eeilt, en hout het landt.

S A M E T H.

Gods wijs-heydt, en fecreedr,

Waer van geen waen-wi;s weet,

Dat keibercht in een heit,

Daer Godt gevreeft van werdf.

A I N.

VVacrickmy wend, ofkeer

'T gelicht is nae den Keer, ,

Die 't oog oock t'uy twaeiis ftreckf,

En's vvandts net ontreckc.

Pe.
Ach ! wendt liet giinfrich licht

Van 't vaderlijck geiïcht

Op my: die eenfaein f\v~eefk .

knm ellcr.de Icicff.

Derde Deel.

Mijns herten angft is groots

Helpt my uyt mijnen noot;

Merckt wat een hert al lijdt

En fchelt mijn fonden quijt.

C OPH.
Groot is mijns vyands haetj

Die om mijn henen gaet,

Groot is hy van getal,

En dreycht groot ongeual.

Resch.
Daerom mijn Godt komptby,

Dat ick geen fchancit en ly',

Vrijdt en komt my te baet

;

Die my op u verlaet.

Schin.
Van buyten ben ick ilecht

;

In 't Hert ben ick oprecht,

En lïeun op uwe trouw,

Dat 's 't al daer ick op bouw.
I AU.

Helpt Iacob u geilacht, :

Dat hulp van u verwacht

Uyt alle noot, en pijn,

En laft daer fy in fijn.

O
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Pfalm XXXVII,
Va u.

\ j Erblijt maer een geringe tijde
.

4 f En fiet, deftüffevan ëennijdt

ée



Deboofe met al fijnen fchijn,

Sal nergens meer te vinden fijn.

Maer hy die niet met allen fcheen

En in fijn eenvoudtginck daer heen

Beërft het lant, en houtteriree

En woonter in met ruft en vree.

Z A IN.

De Boofeleyt foo men'gelaagh

Daerhy den vroomen gaern in faegh

En knerft van fpijt, en fchudt den kop

En eet, van nijt, fijn hert fehiet op

Godt fiet het aen en lachte.- met

Want d'uyre, die hem is gefet

En fijns gehickx een eynde maeckt

Die fiet hy dat al vaft genaeckt.

H E T H.

De boofe heeft fijn Areert onrfcheedt

En op den boogh den pijl gereet :

Den armen, doch niet boten menfeh

Te treffen is fijns herten wenfeh

Maer 't (weert dat fal te rugge gaen

En fijnen tygen Meefter llaen :

Een anders quaetdat wordt fijn wee

En zynen boogh die moet ontwee.

Th e th.
Retkle/ne dat een vroome heeft

Waervsnhymrt genoegen leeft.

Is beter dan den over-vloet,

in alder bofen groote goet,

per goddeloofen goet en maght
/ergaet en worde te niet gebracht.

Stichtelijcke Rijmen. 5°3

Der vroomen goet en (tact beklijft,

Door Godt die haer befchermer blijft.

I o D.
Daer is geen quaet ofongeval

VVacr in een vrome (heven (al

Om dat dien God die 't al belpiet,

En weet wat zyn fal, eer 't gefchiet,

Haer goet en (het beltendig maeckt,

En altijt voor haer forght en waeckt
Soo dattcr in den duyren tijdt

Niet een van haer gebrecken lijdt.

C A P H.

De boofen hier op Aerden groot

:

Maer in Gods oogen kleyn en fnoot

Die Godt voor fijn partyen kent,

Geraecken fnellijckaen haer endt.

Gelijck het vet van d'otferhandt,

Alftdoor de vlamme wort verbrandt,

Niet anders is als een gefmoock
En in de lucht een dunnen roock.

L a M e n.

Een godloos menfche die veel geit

Vergadert en op woecker (lelt,

Al wort hy fchoon van tellen moe
Sijn hant blijft voor den armen toe

Een vroom al heeft hy felrf niet veel

Den armen krijgt nochtans zyn deel

Dies oock zyn zaet het lant beërft

Maer des godloofen ftam verfterfc.

Mem.
't Is godt die fulck een menfeh behocc

'Ea
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En geeft zvn doen een gladden fpoet

't Is Godt die voor hem forge draegt

Om dat hem al zyn doen behaeght

In dient hem ergens in rnifluckt :

H v wort niet voort ter ne'er gedruckt

Novt foo en miit hem Gods by-ftandt

Want God die heeft hem by de handt.

N U N.

'k Ben jonck geweeft nu ben ick out,

En noyt heeft mijn geficht aen-fchouwt

Dat eenig vroome bleefin noot

.

Of dat zyn faet moeit g'acn om broot.

Want dié noyt hart en was ofvreck

Hoe fou die komen in gebreck.

En die gaein yeder heeft geleent

lil vreemt dat God fijn kinderen meent,

Sa mee t.

Dat goet is doet,.dat quaet is fchouf,

legeert ghy, dat ghy 't leven houdt

Want Godt bemint en heeft fijn vreugde

In billickheyt en waere deugdr,

Die goet zyn en van zynen aert

Die worden fteets van hem bewaert

Maer die af-keerig fijn en quaet

Die gaen te niet met al haer faet.

A IIN.
Al die recht-vaerdig fijn van geeft

Daer Godt op-recht van wort gevreell

Die is het Iant ten erfbereyt .

'-

Daer Godt foo veel van heeft gefevt.

tn haer fal voor een korte ftondt

Derde Deel.

't Befit daer van niet zyn vergont j

Maer 't fal haer zyn een vafte plaets

En eeuw'ge wooning hares zaew.

P H E.

Al wat de vroome denckt of feyt

Is wijsheyt en gherechticheyt

Daer denckt hy om daer fpreeckt hy van
By yeder een al-waer hy kan.

Want in zyn hert daer ftaet Godts Wet
Daer hy geduyrig foo op let

Dat hy met fijnen wil en weet.

Noyt op verkeerde weegen treedt.

Z A D E.

Deboofe leert en fpreytfijn net

Den vroomen is't daer hy 't voor fes

Wanneer hy niet recht uyt en derf

Staethy met lift nae zyn bederf

Maer Godt die hem bewaert diernaeckt

Dat hy niet in zyn handen raeckt :

Die aen-klaegtdiebemintmen valfch.

En niemand mach hem aenden halfch.

Coph.
Verwacht op God en leeft flechs wel

Nae fijne wetten end' bevel.

Soo wordt ghy hooch van hem geftelt

En krijgt het landt in u gewefcit

Maer 'tendtvan 't volck dat Godloos is

Is dight nae by, en gants gewis

En ofghy twijft'len moght milTchien

Uvv' eygen ooghen lullen 't fien

ïn



Stichtelijcke Rijmen.

Resem.

In mijne daghen nu en dan,

Heb ick gefien een Godtloos man
Die opgeblafen was en fier,

En groenden als een lauvverier :

Een wijl daer nae 'k gae weer voor-by,

Ick (te nae hem en weg was hy.

5ijngoet, zyn moet, zyn maght, zyn pracl,

Vei dweenen was het al te mael.

Sch IN.

Blijfvroom, ö menfch,en hout u recht

BlijfGodt een trouw en ftadich knecht

:

Want die foo fijn (of lang of haeft)

Die fal 't gewis wel gaen in 't heft.

Maer die Gods wetten over-treet,

En fnel is tot fijns naeftens lect

Die weit met fchanden uyt-geroeyc

Als nu zyn fondt Godt heeft vermoeyt.

Ta u.

Godt helpt den vroomen en verftoort

Den boofen die hem komt aen boort

Hy is fijn fterekt en maeckt hem koen

En helpt als 't helpen is van doen.

Op Godt foo ftaet de vroomevaft
Die hem verlicht in fijnen Iaft,

Die hem verblijdt in fijnen druck
Van Godt wacht hy al fijn geluck

N
Pfalm C X 1 1 1.

U is mijns Heeren hooch-falige uyre gekomen,

Hy heeft denSchepter zyns rijcx in handë gsnomen,

50y
DeHeergants Heerlijckverciert, gaet moedige gangen,
Want fijnen fchepter heeft alle d'acide bevangen. °

Sijn Heerfchappye blijft t'allen tijden beftendich,
Gehjck fijn leven vaft is, en nimmermeer endich

;

Boofe heden perfien 't 1 i/ck,dat defen Heere gethchtheefr,
Streckcnde foo wijdt, als de Sonne fi) n helder licht geeft.
En naken fierlijck recht, als degeweldighe ftroomen;
Wantfe methaerbaeren, als bergen dievgendekoomen,
En door de winden onihjyminge blafinge fwellen,
En haere oevers vergeefs, al raiende quellen,
Groot is al haer poogen, hooch loopen al haer gedachfen.
De Heer noch hoger, en van veel meerdere machten.
t \Voort fijner lippen, kan d'ongeleerden vol-Jeercn,
En 's menlchcQ leven van 't quaet ten goeden bekeeren :

d'Eeeuwighecieraeden, die hem zyn wooninge eieren,

Syn niet dan deugden en onbcvleckte inanierenj

Vcifchijnt Heer alderhooglte Godt die wieeckcn kout.
En niemand dan u felfs alleen de Wraeck vergont.

O ! ghy der quaden vyandt, en der goeden vrient,

Die yeder (haft, oft loont, na dat hy hier verdient.

Ontwaeckt recht-vaerdig richter vande gantfche aerdt

;

Vergeltde trotfen haere trotshcyt enhoovaert.
Hoe lang, hoe lang duyrt noch der boofen groots geprael?
Hoe lang, noch hoortmen haer gefnoreken fpitfe tael jj

Hoe lang, noch roemt den fpotter van zyn fpetterny.

Den eerloos van bedroch , den fchelm van fchelmcry ,•

Siet ghy niet, Heer, hoe datfe met u volck omgaen,
En in a cygen hand'u onderdanen flaen ?

De manneloofe vrouwen worden omgebracht,
De Vaderloofe kinders woit niet opgeacht,

De ftedeloofe vreemdelingen komen pm,



306 Derde Deel,

Hiertufichendenekt haer hert(want fy zyn blint,en dom)

Ten heeft geen noot al wat wy doen ; wie ilr, die 't fiet ?

Of goet, of quaet, de Godt Ifraëls weet het niet.

O l beeftich volckdiepin onwetenheytveifmoort.(hoort.

Kontghy noch mereken ; m'erekt .• kont ghy noch hooien:

Hoe lang noch blijven uwé heiten doffi en loom ?

Wanneerwiltghy ontwaken uyt dien fwaren droom ?

Sou die niet konnen hooren wiens alwijfe hant,

De ooren, om te hooien, felver heeft geplant ?

Sou die niet fien ( foo wel als yemant, dieder leeft)

Die d'oogen om te fien den mënfch gegeven heeft ?

Sou hy metltraffen om der godloofheyt wil,

Haer die hy door fijn wooit verwitticht van fijn wil^?

Daerhy nochtans de vreemde volcken,fonderWet
y

Een regel in haer hert van doen en laten fet i /
En meynt dan niet, dat ghyvoor hem verborgen bent

Die 't hert dermenfehen, en al zijn gedachten kent;

Sijn vonden fijn aenflagen, dietinwendich d rij fti

En al wat in eins menfehen hert verholen blijftj

Dies is hy wel geluckig
?
dien Godt felver leert,

En door 't inprenten van fijn Wet het hert bekeert.

Alft qualijck gaet foo is hy (til, en-heeft gedult;

Tot dat (wanneer dein2et der boofen is vervult)

De boofe komt ten val, en in fijnonheyl leyt i

JKh in een kuyl,-dïelangte vooren is bereyt.

Pfalm CVI.

f~i Eeftlof, én danck aen onfen Godt, wie dat ghy zyt
VJWanthy is goeten fijne goetheyt duyrt al-tijdt.

Waer vint-men oyt een tonge wiens wel fprekent-heyt3

Den lofvan fijne wereken nae haer waerde feyt.

Geluckig dan de menfche, die Gods wetten doet.

En die in al fijn doen niet doet, dan recht, en goet

Bewijft aen my de goedtheyt Heer ( en denckt aen my)
De goetheyt aen u volck belooft, en itaet ons by.

Geeft dat ickuw's verkoren volck geluck aen-fchou:

Op dat ick haer in haere vreugt gefelfchap hou.
En mijnen roem met haeren roem te famen breng

;

En mijne vreugt met haere vreugt in een vermeng.
Och ! wy, en alle onfe vaders (,'ick bekent)
Wy hebben ons mifdragen en van u gewent.
De wonderen in Egypten lant van u gefchiet.

Bedachten noch en achten onfe Vaders niet.

Sy dachten niet aen uwe goedheyt, haer foo ree',

En waren ongehoor-faem aende roode Zee.

Ghy even-wel al waeren fijt onwaert en boos,
Om d'eer van uwen naem,liet haer niet hulppeloos.
Ghy wout de Werelt toonen, wat ghy al vermooght.
Dies dreygden ghy het roode meyr : en 't was verdroogt.
Des waters diep« gronden gaven eenen padt,
Daer leyden ghy-fe door en niemant wierter nat.
Dus wierden fy van hares haters hant bewaert
En fy ontquamen hates vyandts wreede fwaeit.

De vyand' woud-fe volgen, 't water viel te hoop i

De vyand* met fijn heele macht, en heyr verfoop ;

Doen wierden fijne woorden eerft van haer gelooft.

En hy met vrolijck lofgefanck van haer gelooft.

Maer fiet wat waft ? een al te korten tij t daer aen,

Doe was het al vergeeten, dat hy had gedaen.
Sy wilden nier nae fij nen raet, maer haer begeert : -

i Met fchampre woorden hebben fy den Heer onteert.

Inde



Inde woeflijn, daer li y foo korts luer had gebrochr,

En hem geltjck een menfche haers gelijckx verfocht.

Hy gunden haer de fpijfe, daer fy hem om baen,

En heeft haer haeren vveelderigen luft vol-daen

:

Tot dat in 't eynde haer de walge daer van ftack,

En door Gods ftraffing al te bitterlijck op-brack

,

Een rijdt daer nae fteeg haer den moet-wil inden kop,

En maeckten fich in 't leger tegen Mofes op,

En fijnen broeder Aaron ( dat dede nijd )

Die Godt zich tot fijn heylich-priefter had gewijd,

De aerde deed' haer keele op, die Abiron

En Dathan met den aenhang levendig verflon :

En onder den godloofen hoop onftack een vlam,

Die hoofden en toe-ftaenders uyt het leven nam.

Dees en meer ftraffen hebben 't hert noch niet gcraeckt

:

In Horèb hebben fy een Kalf van Goudtgemaeckt;

't Beek van een Os. een graf-verflindent domine beeft

Dat baden f'aen, en eerdent, al waert God geweeft.

Godt haeren heylant, wiert niet eens van haer gedacht:

Die in Egypten foo veel wonders had gewracht.

De fchrickelijcke wereken die hy voor haer deê

Aen 't roode Meyr, die waeren wegh ; dat deed hem wee;

Soo wee, dathyfe dooden wou van een tot geen,

En 't waer gefchiet had Moyfes niet voor haer gebeen;

Gods uyt-verkooren dienaer Moyfes wiens gebedt,

Gods toorn heeft doen verkoelen, en 'tverderfbelet.

Wat deden fy noch meerder 't Lant vanZaligheyt

Van Godt belooft, en van Gods Dienaers aen-gefeyr,

Noch achten, noch geloofden zy ; en onder haer

Ginck een wantrouwich morren en, foo hier, foo daer.

Bes Hecren waerde fterame wafTer niec gehoort.

Stichtelijckc Rijmen. j <
t

Doe was hy foo onmoedich, en op haer geftoort.

Dat hy fijn hant verheven heeft, en haer den dooc

In 't woeft te laeten derven in fij n hert befloor.

En dat hv 't volck dat nvt haer was, en worden fou,

Uyt- landig onder 't hevdenfeh volck verftroyen wou.
Maer 't kon al niet bewegen; fy vervielen weer,

En knielden voorden Hommen Bael Peor neer.

Daer ftond den Af-godt fender leven en verirand;

Dien dooden Af-godt (lachten zy haer offerhand.

Dit was een feyr, dat fijnen toorn te hoog op-joegh,

Deplaeg ginck aen, die toe, en d'aen, in-at, enlloegh,

En deder menig (lei ven, tot dat Phineas

Wiens hert metheylige toornicheytonfteecken was,

Te voorfchijn tradt, en met fijn fwaert de booshevt wrack
Daer hy de drafdooi weerden,en Gods toorn brack.

Hetheldifch feyt heeft zyn gerechtighevtvermaert;
En hemby Godt, en menfehen eeuwig lofgebaert.

Hier me waftnoch geen eynde ; want Godt haeren Heer
Vertoornden fy aen 't water van 't gefchil : Zoo feer,

Dat Mofes felfs om haerent wille lijden moert ;

Want al haer knorren heeft zyn finnen foo verwoeft,

Dat hem uyt mif-vertrouwiglieyt een woort ont-viel,

't Welck Godt tot fijner fchade, in gedachten hiel

En doe fy het beloofde lant nu hadden in,

Verdelgden fy den volcken niet, nae Godes fin ;

Maer hebben fich daer mee vercent: daer by verkeert ;

Haer d'ongodtf-dienftige Godf-dienften af-geleei t.

De Goón ge-eert die niet dan Goden fijn in fchijn,

En geen God-loos-heyt haer te God-loos laeten fij n.

O Igrouwelijckedommicheyt ! ó raferny!

Haere Kinderen ; haer eygen faet ; dat namen fy

Q_q z E!l



308 Derde Deel.

En worpen het den duyvel tot een offer voor ;

De aerde dranck het bloetj en wierter onreyn door

't Onnofel bloet, dat haere wieede hant vergoot

jÈn om den duyvel zynen al-taer henen vloot.

Wat refter noch te leggen ? alhaer doen £ : achfy)

VVas leelickheyt,en geeitelicke hoerery.

Doe ifler in Gods hert een vuyr van toorn ont-brant -•

Hy kreeg een grouwel, van fijn uyt-verkooren lant.

Hy liet-fe vallen in haers vyandrs Heer-fchappy,

Die haer benauden met een fware flaverny.

Daer't ftugge hert fijn wildicheyt watdoor verliet:

Dit fag de Heer en ; hy verloftens uyt verdriet,

12n die k-wils heeft hy fulcken gunftaen haer betoont

:

En dick-wils hebben fijt met quaet doen weer geloont.

Als zy geholpen boof-heyt deen, en vielen af,

Sant hy vertorent, t'elcken weder-om fijn (haf.

Die haeren hoog- moet velden, en vertradt-fe drae

;

Dan de:n fy weder-om boet, en hy weer-om genae : i

H f heËfi haer klacht gehoort, en haer ellend aen-fchout,

En 't quaet,boe- Wel recht-vaerdig,heeft hem ftrax berout.

Soo groot was fijne goet-heytj die weer leven nam,
Als hem 't verbont, met haer gemaeckt, te voren quam.
Die haer gevangen hadde, maeckt hv foo gedwee,

Dit haer ellend en lijden 't wreede hert door-fneê.

Sy wierden by haer aen-genaem, en lief getal

En 't was haer een verlichting in haer ongeval ;

Heer onfe God, nu bid ick, dat ghy ons behoef,

1 n uyt de vreemden volcken t'famen komen doet

:

Op dat- een lult om looven in ons herr verrijs,

" tn e'ck dijn naem, die heyligis, verheften prijs.

En alle volèjcj met lult tot uwe eerbevaen

Alfulcke woorden van fijn tong maeh laten gaeru
Lof^y dien Godt, dit Ixcohs vohk beheerfchtj en leyt.

Lof, f rijs en eer van eeuwicheyt tot ecuwicheyt.

Pfalm. CIX.

NU allen menfehen fwijgen, en ick van trooftont-lc-

dicht,

Van niemant wort verdedicht ;

Godt mij nen roem , fwijght ghy niet laet waerheyt «ie|
verdrijven,

En leugen meefter blijven.

De Goddeloofe monden fijn tegen my ontflooten .-

Wat komt daeruyt-gevlooten?
Niet dan vergifte leugen, die haere tong vol vallcheyt ?

Al-om my om den hals leyt.

'K heb liefd' aenhaerbewefen,in plaets van trooftin't lyen

:

Soo fijn-fe mijn partyen.

Wat kan ick doen ? niet anders als my aen u verdragen,

En u de noot te klaegen.

Mijn goet doen,en mijn liefde beloonen fy met quaetheyt.

Met haet, en met verfmaetheyr.

Al-fulck een God-loos menfche, die wenfeh ick inde han-
den

Van boofe dwingelanden.
Al-fulck een godt-loos menfche, moet den veiwoeirerby

zijn,

Enhy in'thertnoytblyfïjn.

Int recht-huys moet fijn fake, niet goet maer <juact ge-

noemt fijn;

En hy voor fchelffl verdoemt fyn.
Sijil



Stichtelijcke Rijmen

Sijn reden moet den richter ( : als 't vonnis hem doet

fineren.)

'T gemoedt noch meer verbitteren.

Ontijdig moethy fterven fijn ampt van hem genomen

3°9

Moet op een ander komen.

Sijnkind'ren moeten weefen.zynhuyi-vrouweduw leven,

En jammer-lijck gaen fweven.

En ongetrooft gaen dooien: en menig lant door fwer ven:

Maer nergens plaets venverven.

En bedel-broot gaen knagen, beroy t , ontbloot uy t-lan-

dich

Voor al de wereldt fchandich.

Dewoeckenaersals ecchels. die moeten hem fijn goeie;

Uyt-fuygen tot den bloede.

En, om hem niet te laeten, fijn killen gau door-fnuffelcn

;

En alles nau beknuffelen.

Een vreemde moet belïtten 't geen hy met vlijt vergaert

heeft.

En met veel anghft bewaert heeft.

Hy moet om hulpe fmeekenjmaer niemands hert verwor-

ven.

En blijven fteedts verdorven.

Sijn Vader-Ioofe Einders die moeten treurich kermen

;

En niemandthaers onrfermcn.

Sy moeten, eer den {tamme tot 't derde lit kan raken,

Den doot al t'famen fnuecken.

Pen naem van fijnder (tamme, moet lijn van geender

waerdeu,
En niet geacht op aerden.

Demif-daet, dis de Vaders begingen t' haren tijden,

Die moet hasr noch doen lijden.

Die moet in Gods gedachten'foo levend' (taen gefchreven»

Al-waerfe vers bedreven.

Die mif-daet, die fijn moeder bedreefin haere daegen,

Die moet als noch hem plaegen.

Die moet uyt Gods geheugen -te geenen tijdt verdwijnen,

Maer al-tijt verfch verfchijnen.

Hy moet (om dat het lijden van niemant hemoytfmerten)
Uyt aller menfehen herten.

Hy fy, en blijfvergeten, om dat hy. foo gants wreet was

:

En niemandtileet hem leet was :

Om dat het pijnlijck fuchten, en klagen vanden armen,

Sijn hert niet deed' erbarmen.

Om dat hy die benaude, die hulp en trooft behoefden,

Noch totter doot bedroefden.

Den vloeck was al fijn wenfehen , dat was 't daer 't hert

toe porden,

Den vloeck fal hem geworden.

Den fegen van een ander was geen-fips zijp. begeeren ;

Die moethy oockontbeeren ;

Een yedcr moet zijns herten ontfteltheyt op hem gieten j

Elcks tong moet op hem jthieten.

Met vloeckcn, mivan geenen, dan wederom van defen,

Moet hy om-cingelt wefen.

Niet anders, als een hemde, om 't lichaem me'e te kleden,

Gaet ront-om om deleden.

Een innerlijcke droef-heyt moet zijnen geelt vermoeyen,

En al zijn hert door- vloeyen.

Niet anders als de beecken , die door haer water-tochten.

De drooge aei t door vochten.

Wan-hopige benautheyt, moethem 't gemoet befpringen.

En merg, en been door-dringen.

Niet
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Kiet anders dan den Oly, van buyten op-geftreecken,

In-fuycht, en 't vel doet weken.

De vloeck moet op hem komen, die hem aen alle lijden,

Om-fetteü moet met lijden.

Niet anders, als een gordel den menfchen wathy aen heeft

In fijn begrijp omvaen heeft

;

Dat is het quaet waer toe-fe de Heere moet vervloecken ,

Al die mijn onheyl foecken.

Wiens gefenynde tongen, en lafter-Iijcke monden,
Tot in mijn ziel my wonden.

Maer ghy, ach Heer mijnhoope,laet my u hulp niet faelen

Soofultghy eerbehaelen. (feyt,

Laes I al den trooft, en hoope waer van my mijn gemoet
Dat is alleen u Goetheyt.

Verloft my door ellende, en armoe neer gedoocken ;

En 't hert door fmert gebroocken;

Gelijcker-wijseenfchaduw,eyndtmet defon moet ne-

men,
En 's avonts is verfweroen.

Soo gae ick oock daer henen, en naeck al vaft mijn ende.

Door veel-heyt van ellende.

Ofeven als de fprinck-haen waer van'tgeboomt ghe-
knaegt wort,

Metkleyne moeyt verjaeclit wort,

Alfoo komt oock het lijden, dat ick foo veel moet dragen,

My nae mijn doot te jaegen.

Hetlichaem, door al 't vallen, begint zijn kracht t'ont-

facken,

Dellappe knyen fwacken.
Het vleyfch neemt af, de leden verliefen haer gefetheydr,

Haer vochticheyt, en vetheyt.

Derde Deel.

Hier tufichen, met al't lijden, om my noch meer te
.

quellen,

Komtfich den lpoet verfellen.

Den fpot van mijn partyen, dieals fy my fien quijnen

!

En hant voor hant verdwijnen.
Den kop daer over fchudden een al te haetig teecken,

't Welck my het hert doet breken.
_

Godt weeft doch eens genadich, en laet my hulp gefchie-

den.

Een hulp waer doch dees lieden,

Waerdoor dees boofe mereken, Godt, dat het uwe kracht

is,

Waer door dit werek gewracht is.

Wat pas ick op haer vloecken, als ghy my foet bejegent,

En voor haer vloecken fegent ?

Wat baet het dat fy lafter en leugen-tael uytbraken,

En fich mijn vyandt maken.
Als fy te fchande komen, met al haer doen, en leugen,

Sal ick u knecht verheugen
De fchande en verfmaethevt, die moetfe over-trecken,

En als een kleedt bedéeken.
Ter-wijl fal ick Godt dancken, en zijnen roem vermaeren

Bygrooter volckenfchaeren.

Om dat hy voor den armen altijt tot hulp gereetis,

Als hy in herten leet is.

Als 't vonnis om te fterven nu over hem gcvelt is,

En hy in 's doots gewelt is. f

Plalm C X V I I.

A Li e ghy volcken
~a Onder de wokken.

Ghee-h



Stichteüjcke Rijmen. 3H
Geeft lof, endeeere

•Aen Godt den Heere.

laet uwe keelen

Sijn lof niet heelen.

-jfc-ly is genadig,

Hy is goet-dadich

Over ons menfchen

JJoven ons vvenfchen.

In eeuwicheden
Sullen de reden,

.En alle woorden,
Diemen oyt hoorden,

Dichoope geven

Van 't foete leven :

Nimmer-meer liegen,

Ofons bedriegen,

^JNimmer-meer mis zijn :

Maeraltijtwis fijn.

Pfalm CXXIII.

TOt u verhefick mijn gelicht,

Ghy die ver boven 't lterre licht

U wooning inden Hemelen hout:

Waer van ghy alle ding befchout,

Gelijck een knecht, die nimme-r-meer

Deoogen aftrecktyan fijn Heer

:

Maer necrftig op fijn handen lef,

En d'oogen vlugh daer nae veifet :

Ofals een dienft-maecht kloeck, en trouw,

)

Dje 'tooghaltijtheeftophaevvrouw.

En vlijtig merekt op haer gelaet :

En hoe dat al haer wefen Itaet

:

Alloo is oock ons aengeficht

Naer onfe Heer, en Godt gericht

Met groot verlangen om te fien,

Ofthy nae lang vertoef miflehien,

Ten laetften ficn niet eens fal fpoen

Om ons fijn dicnaers hulp te doen.

Ach Heer weeft int vergeven mildt,

Laet uwen toorn, eens aijn geftildt,

Ey koompt ons, koompt ons doch te baet,

Die met een ake trotfen fmaet,

Befpoten fchandich uyt gelacht,

En van de grootfe zijn veracht >

Getergt, gequelt, fchier tottcr door,

Het lijden vak het hert te groot.

Pfalm C XXI III.

\7--rrAer Godt ons niet ontrent geweeft,

V (Soofegh Ifraël minft, en meeft)

Waer Godt ons niet geweeft ontrent,

Ons leven waer al langh geendt

;

Als fy, die ons na 't leven ftaen,

Met gramp-fchap fwanger quamen aen :

Sy hadden ons gefcheurt geplockt,

En levend by nae ingeflockt

;

Bloet dorftich haddens ons vermoort,
In onheyl waeren wy verimoort,

Gelijck wanneer het water koomt,
En boven 'thoofchooch henen ftroomc

Di
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De menfch alf-dan wanhoopigbangh

Sijn ziele looft met fwaer geprangh
;_

't Is recht , dat elck de Heere looft,

Die ons niet laet tot, eenen rcoft

Van 't volck, dat gaern ons had verdrackt

:

Maer uyt haer tandt, ons heeft geruckt.

Dies zijn \vy bly in ons gemoedt,

Gelijck een wilde vogel doet,

Die door denftrickbedrogen-is.

En weer den fhïck ontvlogen is.

't Bedriegelijck net voor ons gefpreyt,

Den lofen ftnck voor ons bereyt.

Die fijn nu t'faem ontwee, en wy,

Gelijck te vooren leven vry

Geen menfch verwonder feer hier van,'

De Heer die alles, alles kan,

Die 's Werelds rond gefchapcn heefta _

Aerd, Hemel, en al watter leeft,

Doet ons in alle nootby-ftandt

Door kracht van zijn vermogen handt.

'T
Bouwen

Pfalm C X X V 1 1.

dat de Spuwers bouwen , is vergeefs aen

Derde Deel.

- Is vergeefiche pij n gedaen.

Met een hert vol angiticheden , krijgt ghy nau den ar-»

men kolt

Alftvan Godt niet wort vergoft

Daer hy nochtans fijne vrienden, die geen forgen fijn ge--

went,

Een geruften flaep toe fendt.

Kinders voort te willen teelen, is vergeefs hem felfs ge;

queldt,

Alffer Godt fich tegen fielt:

Want het is een gsefdes Heeren, die hy fijnen vrienden

ichenckt,

En fijn dienaers me' gedenckt.

Den ervaren flercke krijger , die fijn handt vol pijlen

draecht,

Woit foo veel niet nae-gevraegt,

Als een man, die vele foonen van fijn faet heeft aen fijn fy^

Wort gevreeft van fijn party

O ! wel hem die fijne koker : vol van fulcke pijlen heeft.

Die de Heer fijne vrienden geeft.

Heeft hy in het recht te hand'len met een kloeck, en itouC

vyandt.

Soo en raeckt hy niet te fchandt.

't huys geboudt,

Alffer Godt fijn handt van houdt.

'tWaken dat de waeckers, waecken waer al niet foo Godt
de ftadt

Niet in fijnbewaringhhadt.

's Morgens vroeg uyt't bed te rijfen, 's avonds laet na bed
te gaeu

Pfalm CXXXI.

Yn hert, als 't her-t der dwafen^

En is niet opgeblafen,M
Dies wordt ick mee gedreven

Om groots, en trotste leven.

En moedich op mijn krachten

Mij*!



Mi/nm i n ier niet te achten,

En als de ftoute rijdeen,

Mijn meerder niette wijeken !

Ick laet De baetfe finnen

De reden niet verwinnen :

En 't hert my met bedriegen.

Om alte hooch te vliegen ;

Maerflecht, en reeht behaegt my,
Ift anders Heer foo plaegt my,
Laet ongeval, mijn lot fijn.

En Godt niet meer mijn Godt fijn

Een kindtdat verfch gefpeentis,

En teederlijck verweent is,

Mach ick myby gelijckcn,

Als die 't in my doe blij eken

:

Eenkindt dat kleyn en teer is,

En noch fijne lufts geen Heer is;

Alft onlangs heeft gelogen.
En naulijcx zijn ontogen
Des moeders lieve borften,

Daer 't keeltgen foo nae dorftcn.

En 't hertgen door ontfonckten,
En d'oogjesfoo nalonckten,
De handjes foo nae grabbelden,

Het tongsken foo aen fabbelden,

De lipjens valt begreepen,
Detantjes foo beneepen,

W^eruyt hetnatjen haelden,

Dat door al 't montjen ftraelden.

Het natjendatfoo foetwas,

Stichtelijcke Rijmend 3*2.

En'tbeft van 's moeders bloetwasi
Kan niet foo treurich fteenen,

En nae zijn moeder weenen,
Kan niet foo feer verlangen,

En aen zijn moeder hangen :

Als ick Heer, fteets gae trachten

Om alle mijn gedachten
Tot u alleen te fenden.

U, hulper in ellenden

U trooiter in het lijden,

U leytf-man in het [hij den

,

Die oorfaeck van mijn pracht zijt j

Dieoorfacckyan mijn macht zijt,

U Gever van mij n kroone,

En 't huys, dat ick bewoonc»
U gever van mijn leven,

En die 't all hebt gegeven.

Mijn landts-lie van den vromen
Ifraè'I afgekomen,
Dewijl Godt, die de helt is,

Dient al in zijn gewelt is,

Een heylandt inden druckis,

Een oorfpronck van geluck is.

Wat foud u dan beletten,

U hoop op Godt tefetten,

Wilt dan op niemand bonwen j

Maer hem alleen betrouwen ;

Hebt hoop en laetfe duyren
Van nu tot aller uyien.

*E Pfalm
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Pfalm CXL,

VAn menfchen,Heer, die ftout, en wrevel-moedigzijn,

Die boos van binnen , proncken met een vroonaen

fchijn,

Diedagelijcx twift verfchaffen, en verwecken flrijdt,

Begeer enwenfchick ernlïig, dat ghymy bevrijdt.

Haer rong is, als een Hangen tong, en baert veel fmart,

Haerfteeckenraecken tot in 'tdiepfte van het hart,

Sy fchiet fenijn,als d'adders, en een yeder woorr,

Dat van haer glijdt, is inde ziefgelijck een moort.

Geeft my Heer, in alfulcken volck haer handen niet,

Dat al mijn doen, en laten liiklijck befpietj

Dat mi;ne voeten kuylen delft, en ftricken fet,

En arbevt in te werren in 't bedrieghelijck net;

Wat kan ick andsrs, Heere, dan te gaen tot u,

En feggen : Heer ghy zijr mijn Godt •, helpt ghy my nu.

Verhoo; t mijn ftem en neemt mijn treurich fmeken aen :

Ghy die zoo dickin "itftrijden myhebtby getïaen;

Laet doch den boofen zijnen boofen wil niet doen :

Breeckt zijnen aen-llagh, wilt zijnboofenwi! niet voen.

Op dat hy foo 't hem kickt, veiwaent en fier daer op»

Ten Hemel niet verheffe ztj nen trotfcn kop.

Het onheyl, dat nu zijn veifchelmt gemoet vaft brout,

En zijn vergifte rong, vaftin 't verborgen fpout

:

Geeft Heere, dat, dat zijnen eygen meeitcr raeck ,-

Op dat hy 't fop voor ons bereyt, eens felver finaeek.

De Heer fait doen, enitraffen met een fwaren ftraf,

En fenden op haer vlammen vanden Hemel af.

Met blixem Uraden, fal hy haer te neder flaen,

En ecuwichj ceuwich, eeiusich, niet weer op doen ftaen

;

Dus blijckt het'dat een valfchetong, vol ongeval
Op aerden geen geluck van Godt beerven fal.

Maer na een korte tijdt met pijn ontfalicbtwort,

En hooch geltegen laag ter neder afgeftoit.

Want Godt de Heer (dat moet gewis altijdt foo gaen)
Die neemt in 't eyndt der ondéidruckten faeck eens aen^
Enmaeckt een eyndvan al haer jammer, en verdriet,
En vrijtfevan den oveiiafr, die haer gefcliier,

Dies dancken oock devroomen hae.en Godt en Heer*
j

En geven hem onfterftelijcken lof, en eer.

Pfalm CXL VI.

LOoft, mijn ziel, den Heer van boven,
Die ick prijfen fal en loven,

Loven fal foo lang het leven

't Lichaem nier en fal begeven

:

Stelt geen hoop op groote luyden,

'tSijn aiaer mentenen kind'r'en; huyde»
Sijn fy iets, en hooch in waerde
Morgen niet, en weer totaerde.

Huyden fchijnen fy een wonder
Morgen moeten fy daer onder,

Al haer poogen en aen-ilagen

Sal de wint daer heenen dragen.

Salich dan, die Godt tebaet heeft»

En alleen tot trooft, en raet heeft..

Iacobs God, die van 't begin is,

Die dit alr met datter in u,
Heeft gefchapen die noyt faelden

Bn zijn woort niet in en haelden ;

%ie



Die van onrecht kan bevrijden j

En doet recht, die onrecht lijden.

Die men arme menfehen fpijfen.

En veel goetheyt fietbewijfen.

Aen die,die de boeyen prangen
En in kerekers zijn gevangen.

Menfehen die niet fien en konnen
;

Sietm^n hem het licht vergonnen,
Hy verheft de neer gellagen,

Vromen zijnt die hem behagen.
Over vreemt en over weefen,

Laethy zijne forge weefen.
En de man verlaten vrouwen,
Laet hy oock zijn ooch aenfehouwen.

Maer de boofe doet hy wijeken
Met haer liften en prac"hjcken :

Hy is eeuwig Godt, en Koning.
En in Sion is zijn woningh.

Stichtelijcke Rijmend

Pfalm. XL III.

GOdtdieick mijne Richter maeck,
Weeft beflichter in alle mijn faeck

Tegen 't boofe gebrost dat my
Wil verftricken en helpt me ghy.

Godtmijn ftercktemi|n toeverlaet,

Daer het herte zyn hoop op flaet,

Godt mijn hulper hoejkomet by
Dat ick fonder u hulpe zy?

Wasr-om laetge my inde pijn,

Sn foo treurig en angftig zijn ?

jmen. jxj-

Als die bloedige vyandt dringht ;

En my 'thooglte gevaer omnnght.
Sendt u waerheydt en hcvlfaem lighï

Dat ick al mijne gangen richt,

Om te wandelen op het padt
Naer uheylige vreuchde-ftadt j

Omtemaccken aen u altaer.

In u Goddelijck huys, en daer

U Fonteyne van herts geneught,

UFonteyne van alle vreucht,

liy te wefen in hei te-luft,

En geduerige ziele-ruft

:

Om met lieffelijck harp-geklanck,

En het edele keelgefanck,

U te pi ij fen om al het goedt
Dat u gunftige handt my doet.

Vaerom fijt ge foo feer ontftelt?

Waerom fijt ge foo neer gevelt ?

O mijne ziele nu quelt niet meer j

Hebt betrouwen op Godt den Heer :

Die ick looven en eeren fal,

'Als mijn lijden en ongeval,

Kensten eyndefal zijngebraght

Door zijn vaerdige hulp en maght.

m
Pfalm L X V 1 1 1.

SOo Godt maer eens fijn hooft op flaet,

En ziet zijs vyandt aen 3

' Sijn vjandten al wie hem haet,

Daer iflet me'e gedacn.

R r a *y
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Sy ftuyvcn rontom vau hem heen]

En moeten op d e vlucht

:

Gelijck een roock die eerft wat fcheen

En weg dampt inde lucht.

Sy komen om met al haer maght.
Door onfes Gods gewei»

:

Gelijck het was by't vuyrgebraght
Doorkraght des viers verfmelr»

Maer fydie minnaers zijn yan denght
Op-rechte vrome lien

Die moet haer heite zyn door-vreught

Als fy Godts oordeel fien

Nu heft een vrolijck ïietgen aen,

Daer Godt in fy gerocmt.

'

Verheught en effent hem de baen :

Den Heer is hy genoemt.

Hy ift die heen fweèft op 't gewolck.
Al is fijn Hemel hooch j

Nochtans op al des wereldts volck

Hout hy altijd zijn oogh.

Daer liet hy hoe 't de wefen gaet.

En wat de weduw doet,

Wie datfe me'e oftegen ftaet

:

En <]uaet bewijft, ofgoet.

Dkhaerwel doet is vryvan fmerti

Die anders wordt geplaeght

:

Hy toont dat hy eens vaders hert

Tot wees' en weduw draeght.

Daer merekt en acht hy op de pijn

Van 't kinderloofepaer

, Die hy wel haeft te niet doet zyn

Derde Deel.
En maeckthaerfaet vrucht-baer

Dan zietmen dat het eenfaem huys,

Daer treurig wordt geleeft,

Van kind'ron woelt en al zijn kruys

Geheel vergeeten heeft.

Een menfehc die in banden is,

En's doots gevaervaft lijdtj

Verlofthy uytzijn duyfternis,

Iuyfl: op den reghten tijdt.

Wanneer het volck komt tot af-val

Vervloeckt hy haer het landt

En overweldt het heel en d'al

Met een onvrught-baer fandt.

Godt eertijdts doe ghy langs den hey,

In 't woeft Arabifch rijck,

U volck voor heen tooghtals geley :

Doen waert ghy wonderlijcfc,

d'Aerd' beefden tot in haeren gront,

Door bangheydt die fy leedtj

En voor dien Godt, heeft 's Hemels rondt
Van grooten angft gefweet

:

De groote droppen vielen neer, .

En Sina was onftelt

Voor Godt dien alder-grootfte Heer
Ifraëlsitei-ekehelt.

Dus hebt ghy Godt wel een gedaen ;

Maer nu foo koomtghy foet,

Een over ons Heer laet ghy gaen
Een rijdeen Hemel vloet

:

Wae-r door het landt, voor heen verdort,

£a jammerlijck geplaeght.

Ccna-



Genadig weer gefegent word*

. £n fchoone vrugten dracght

Op dat het foo voor al 't gediert

'tGediert 't welck koomt van dy

Van dy gemaeckt van dy bedierf

Een kleyne vvooning fy.

Be menfehen, door ellendt bedroeft

Wort daer van u vergoft

Het geen dat yeder een behoeft

Tot fijnen dranck en koft.

Wanneer de trompet ten allai me verweckt

En 't hert door vrees bevrieftj

Enghy ons dan den doot ontraeckt,

En 't hert de vrees : verheft.

Dan krijgen de maegdekens Heerlijck (lof

Tot een triumphifch liedtv

Dan fpreecken haer heldere keeltgens ulof

Voor 't goet van u gefchiet.

DeKoningen is haer hoop gegronde

Op kracht van haer flag-oort,

En op haer onderling verbondt

:

Nochtans fy moeten voort

:

Sy moeten fchandig op den loop ;

En haeren rijeken buydt

Deyk onder haer den fwacken hoop

Der ftille maaghden uyc.

Ofghy een wijl ellendig duyekt,

En uo! e'elgeflacht

Een bangen flaep de ooghen luyckt

;

En hebt noch ftaet noch pragt 5

Ofghy bedruckt u neder Iet

Stichtelijcke Rijmen. W
In d'aflchéby den pot,

In 't aenfight leelijck en befmet
Een yeder tot een fpot

:

Nochtans wanneer ghy uw vertoont,

O ! uyt-gelefen fchaer,

Soo wort u uytgenomen fchoont'

De Werelt openbaer:

Gclijck eens durven hals, als daer

Der fonnen glans op Haer,

Weer-fchijnig glinftert en foo klaer

Als Goudr en Silver laet.

Wanneer dien Godtdie 'tal vermagh,
Die maght'gc Koningh floegh

En nae den vreeflelijcken flagh

Verftioovden enverjoeg:

Doe weeck uyt fijnes volcks gemoet
De naght van droevigheyr,

Die door vour-gaende tegen-fpoet

Daer over was veripreydt.

Doe lighten haer in haeren geeft

Den foeten dagh van vreught,

Die 't hert eerft door 't gevaer bevreeft,

Naer d roef- heyt heeft verheugt,
't Gelaet eerft droef, ontverft verfchrickt

Dat fiet nu fnfch en wit
Gelijck de fnee van verre blickt

Die Salmons top befit.

Of Bafan fich op haer geberght

Vermetelijck verheft

Of fckoon zijn hooght' de wokken terght

:

Godts berg die overtreft.

R r 5 Codts
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Godtsberg is vrught-baer: die heeft gras

En voet foo menig kruyt,

En geeft foo menig e'el gewas
Dat op fijn toppen fpruyt.

Godts bergh in fijn bevanck is wijdt ;

En op zijn Heerlij ckft 't fop

Woont Godt met luiten; en altijt,

Altijt woont hy daerop.

Wie telt, wie teltfe altemael,

Godts ftereke ruytery ?

Telt dayfent duyfent duyfent-mael

:

't Getal komt noch niet by.

Is 't wonder dat hy wonder wraght
(Die fulckeu Heyr bekeert ? )

Op Sina?enmet fulckekraght

Noehby zijn vokk verkeert?

Ghy zij t gedegen in de hoocht',

En hebt (een Heerlijck dinck
!

)

Gevangenen triumph vertooght

Die eerft een ander vinck.

Ghy zijt in Godts palleys geraeckt

Daer kreegt ghy uwen wenfeh.
En werdt met gaven rijek geraaeckt >

Tot nutheyt van den menfek. .

De gaven hebt ghy uyt g'eftort,

En ycder een vergom.
Iae 't volck oock dat foo hadt gemort

Bn u eerft tagen-ftondt.

Soo dat hy die eerft tegen u

: Hart-neckigh was fig buyghr,
En die eerft vlughten, blijft, en nu

DerdeDeel.

) Van dij als heer betuyght.

Lofmoet hem fijn lof dagh op dagh,

Dien Godt die wel verdruckti
Doch als mens' niet meer lijden magh,

Oock uyt verdrucking ruckt.

Hy is een Godt die hulp verfchaft,

Als menfehen hulpe draelt;

Die als de menfeh niet waght dan 't graft,

Den menfeh het graft onthaelt.

Hyiffet die zijn Weer party,

Vervreemt van zijn verbondt
Het hooft te mortal flaet, als hy

Een flaef blijft vande fondr.

Het volck dat Godt tot volck verkoos

Dat fpreeckt hy aldus aen,

Als 't droevig is en troofteloos,

Om trooft te doen ontfaen:

lek fal u uyt de flaverny

Waer in dat ghy nu treurt,

Uythaelen ; en umaecken vryj

Als 'r eertijdts is gebeurt:

Gebeurt is aen het diepe Meyr ;

Gebeurt is te Bafan,

Doen ick u door braght met u heyr

En dwong u den tiran.

En als den flagh nu is gedaen,

Soo fulcge uwen voet,

Root-verwig maecken, en doen ba'en

In uwes vyandts bloet.

Daer falmcn fien dat menig hondt

't Bloet eer 't in d'aerdc treckt,

Dal}



Datuvt vloeyt uyt fijns meelters wondt,

Gracgh van het velt opleckt.

Heer die ons Godten Koning zijt,

Hoe Heerlij ck trecktghy heen,

fclct uwen ftaet die foo verblijt

Koomt naer u huys toe treen

!

De fchoon triumph en pompei y,

Die m' u ter ecren houdt,

Wordt vande goeden op een ry,

Aendagtelijck aenfehout.

De fangers gaende eerft voor uyt,

EnloiTen foetgefanek:

De fpeel-luy volgen ,'t ftem geluyt,

Smelt onder 'tfnaer-geklanck.

De maeghden dan, en haer gebom
Met fancks en klancks gerucht,

Door bromt de herten om en 't om
En hommelt door de lught.

Aldus, ift dat het lietge gaet,

VVelcks re'en deftemme queek

De Tamborijn den flag op flaet,

Het fpel den toon van fpeelt.

Looft Godt nu al ghy Iacobs ftam

Voor Godt foo liefen wacrdt3

Dat hy u tot Zijn volck aennam,

Uyt al het volck der aerdt.

looft Godt en geeft hem fijne eer

Al die Godrs kneghten bent,

En hem alleen voor uwen Heer,

E n giooten mcefter kent,

looft Godt daer 't looven naeeft beuemt,

Stiditclijckc E ijmen. g 1$
Sy 't volck van Godt beminde,

En met den waexden naem, benaemt.

Van fijn verkoorenkmdt.-

Looft Benjamin wel eer foo ileght,

Maer nu door Godts weldaet
Uyt uwe klcynheyt op gereght

Tot een lbo grooten ftaet.

Looft u ghy vorften Kapthali,

Ghy vorften Sabulon,

Ghy vorften Iudaenal wie
Godt oyt zijn land vergon.'

U Godt Ifiaël, is -de geen

Daer ghy foo hoog door ftijght.

Soo fterek door heerfchft. hy ift alleen

Daer gy die kroon door krijcht

Al watter is bekennen wy,

O Godt dat is u werek :

Van uw is 't rijck en Heerfchappy :

Daer om maeckt gy 't ons fterck.

Ghy fijt het die het eerft beganr

Volvoert het tot den eKdt:

Ghy fijt die'onï den ftrijdt gewand t,.

'

Blijft ons altijdt ontrent
Befchermt u ftadt Ierufalem,

Al» haer de vyandt naeckt^

Uyt uwen Tenrp'el fluyt ghy hem
Dat hy daer in niet raeckt.

Dan falmen rnenig Koning fien

Van 't een en 't ander landt

öic u fal gaven ,kqrnen biên.

Én doenfijn offerhanti
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Nu werpt het volck fijn hooghmoet om,
- Dat op ens fcheken tiertj

Enongcftuyrmgis endom
Gelijck het wilt gediert

:

Dat om ons heen als kalv'ren fpringt -

En gae'rn had in den dwang
En tot ons in alsfticien dunght

En maeckt ons 't herte bangh.

Vcrftrovten jaegt den hoop uyt'tveldt

Die op fich felveri ftaet

:

Die fich op fijnen fchadt en geldt,

Als op fijn Godt verlaet: i

Die moedig op fijn fchildt en fweerdt,

Treurt als den oorloghilaept

En, in het.ftrijden onvérvéert

Sijn 1 uft, in on ruft raept,

De vorften uyt deï Wereldts kant

Alwaer de Sonne gloeyt,

En 's mervfcheri lichaem fwa'rt verbrandt, -

En die de Nijl befpoeyt

:

Die fullen op de reyfeilaen,

En haer tot Godt-^waert fpöêo

En bidden deftig voor hëm-aën
En Offerhande doerï.- '•

Ghy Koninckiijckeri Wijdt en groot
In naem enfaem verbreydt/-" -

En langhs den heele'ri aêjden-kloot .
' -•-

Met landt en fandt verfpreytv

Singht Godr den Heer cëïi lofgedicht -
•

Die boven d'Hemel f\vé«ft j

Den Hemel van hemïelfs geftight

.

Daer hy den dondergeefr,
Den donder die gefchafren koomt,

En toont fijns meeftei s maghê
En maeckt wel 't ftoutfte hertbefchroomt,

En fijnen Heer geacht.

Wat voorfpoet dat u ooge fiet,

Of in of uytden ftrijdt

:

Wat daden datter fijn gefchiet

Ofvoor ofin dees tijt

:

Al wat u hert bedencken kan

Van glory maght en goec
Geeft hem alleen de eer daer van

Die 't altefamen doet.

Ifraël ift, daer hy betoont.

Wat voor een Godt hy is,

Ifraël daer hy ftadig woont,
Als in fijn erftenis:

Dewelcke fijn't, daer hy verklaert

Wat dat hy heeft voor fterekt ',

En fijne Godt^iéydt openbaert

Door 't wonder dat hy werekt;
Godt toont alom fijn Majefteyt,

Maer in fijn Tempel meeft,

Een heylige ohtfaghlijckheydt

Bevangt daer 's menfehen geeft.''

Van hemkoomt maght en goede fpoet,

Dieisofwefenfal

:

Van hem koomt kracht en goeden moet

:

Van hem foo komt het al.

Niet voor die geen die hem verlaer

Op 's Werelts valichen fchijn

Maer



filaer die op Godt geftadig ftaet

Geprcfen moet Godt fijn.

Stichtelijckè Rijmend 321

Pfalm L X I X.

HElp help ach God! het water dat is tot aenden mont;
Help help ick gae te grondt :

De ziel ftaet op de lippen ; ten dient ten dient niet naeder
Help my mijn Godt en Vaader.

Ick bengelijck een menfche die in een diep moerafch
Vergeefs maeckt veel geplas ;

Vergeefs 't hooft op wil houden, alshy begint tefincken,

En valt fijn doot te diincken.

Mijn keel door ftaedig roepen die flaet een heerfch geluyt

En laet de (tem naeuw uyt.

't Gefight terwijl de Heere vaft met zijn hulp blijft mar-
ren

Is moê door 't ftadig ftarren.

Mijn haters die my haeten met onverdienden haet,

En doen my 't onreght quaet

,

Sijn meerder dan de hayren die op het hooft my grocyen;

Men fiethaer'tvolck toevloeyen.

Ick moet de ftraffe dragen (en draeghfe met gedult)

Die icknoytheb verfchtildt

:

Reght ofeen menfeh van dingen diehy noyt heeft geftoo

len

't Vergoeden wierdt bevolen.

Nochtans mijn onfchult Heere, die is uopenbaer,
En voor uwe oogen klaer ;

En ofick met de dwafen oyt dwaefelijck ging dooien
Dat is u niet vcrhoolen.

Laet mijnonfchuldiglijden, en onverdiende pijn

Geen ftofvan fchaemte fijn :

Geen ftofvan fcliande wcekn, voor haer, Godt der havr»
kragten

Die op u goethevt waghten

:

Die door een heylig leven, geüadig (als ick doe)

Sich fpoeyen naer u toe.

Op dat het haer niet hinder die hoop te blijven hoopen,
Dien loop teblijven loopen.

Is 't niet om uwent wille dat ick veel fporterny,

En veel vei fmaeiheyt ly ?

En dat my als ick peynfe waer voor ick ben gerekent,

De fchaamt het aenficht teeckent

:

Mijn broer van eene Moeder met.my terWer'lt gebrast j

Dre - ben ick van veracht

:

Sy houden myalt'famen als v/aerick niet haer broeder
Haer Moeder niet mijn Moeder

Den yver tot u wetten doorkoockt nochtans mijn hert
Metinnerlijckefmcrt :

Met doodelijcke quelling, als ickfe vanden cjuaeden

Lichtvaerdig fie verfmaden.
Dat u gcdacn wordt Heere, dat treek ick my foo aen

Als waer 't my felfs gedaen. .

U fchenders fijn mijn fclienders en u te ficn verachten
Door pijnight mijn gedachten

Ick ween; en door ontreckingh van 'tnoodclijcke broot
Benader ick mijn doot.

Sy lachen met mijn weenen, de wreedt geaerdegaften
En fpotten met mijn vaften.

Beneem ick mijne leeden h,-er ciei fel en gemack;

En windfe in een facie,

S
'"
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Sy fullen my haer felven geüjck een narbefchrijven

En daer den fpot me'e drijven,

't Wort door de Stadt een fabel een fpot van alle man

;

Elcks tonge gaeter van ;

Men hoorter inde poorte van fchimpen en van rallen

En by de wijn van kallen.

Terwijl bid ick u Heere en bidJde u op die tijt

Als ghy te bidden zijt.

Wilt nu ghy Godt die Godt-heyten trouw in 't hert hebt

woonc:i
Trouw hulp aenmy betoonen.

Verloft: my van d'ellenden waer door ick fchier befwijck

En fmoorals inden ilijck.

Verloft; my van mijn haeters, datfymy niet vernielen

Als grondeloofe wielen

:

En dat ick in benautheyt als in een diepen vloet,

Doch niet verdrencken moet.

En fonder hoop van uyt-koomft als in een toe fpeloncke
In ramp niet blijfverfoncken

Verhoort Heer want u goetheyt is trooftehjck en foet

Voor troofleloos genioet.

Koomtbyach fchuyltniet; haeft u na dat u goetheydt
groot is.

En uwen knecht in noot is.

Draeght forghe voor mijn leven , behoedt het my voor
fchandt

Van. mijn verwaendt vvandt.

Ghy zijt in al's mijn tuyge : ghy weet van mijn verfmaet-

heydt,

En van mijns vvandts quaethevt.

De fmaedt doorftack my 't herte ; en in al 't fv/aargequel

Was nlemandt mijn gefel.

Ickfag of 't yeraandt fmerten doen my de pijn verteer-

den
Daer was geen menfch die 't deerden.

Ick wachten oft my yemandt een trooftig wooitge gaf
Maer elck was even ltraf.

Gal was mijn fpi;s3en edick den dranck die fy my gaven
Om mijnen dorft te -laven.

Dies moet haer aen haer tafel den koft vergiftigt fijn.

Met doodelijckfenijn.

Een onver-waghte plaege moet haer de maeltijt floeren,

En alle vreugde fmooren.

Hel' duyfter moeten d'oogen en blindt moet fijn 'tgefichr

In 't aldcrklaerfte light.

De leeden ende rugge die moet haer fijn gebroockea,
- En 't lijfhaer t'famen kioocken.

U ongena als water dat uytgegoten wordt
Moet op haer zijn gefrort.

U ajdergrimmigft toornen moet over haer verdueren,

En eeuwig haer doen treuren.

Haer wooning daerfy woonden verheten en om veer,

Sy niemandts wooning meerj

Hout alle haerefonden op eenen hoop vergaert,

In u gemoet bewaert

:

Op datfe haer beletten 't rechtvaerdig loon der vroomcn'

Van uoyt te bekomen.
Geeft haer Godtioofe namen tot loon van fooveelquaets

In 's levens boeck geen plaets.

Laetfe in 't getal der vroomen die inde deughdt volheiden
Niet aengefchréven werden.

Ick fteeck in diep ellende mijn hert door dmck ontwee,

Is



Stichtelijcke Rijmen.
' ïsinmijnfóo wee.

Ghy Heere moet fhy helpen, en my daer heen verheffen,

Daer 'tquaetmy niet kan treffen^.

Ick wil een Jiet gaen dichten, en richten mijne Item,

Tot lof en prijs van hem,
Van hem die mijnen Godt is tot lofe.n danck des Hèéren

Om fijnen naemte eeren.

Dat fal hem liever wefen, en aengenamerfaeck,
En van veel meer vermaeck,

Danofm'een os een beefte,met hoorns en klauwebrachte
En hem ten offer flachte.

Den armen fal 't aenfehouwen ; en bannen al 't getreur,

En nemen vreught daer veur,
Godts Dienacrs wordt het herte , 't welck droefheyt hadt

ontruftigt

Met vreugde heel doorluftigt»

Want Godt verhoort de kleyne al fijnfe ilecht van ftaet,

Ènishaer toeveilact.

Sijn volck fpo fwaer gevangen ftelt hy haer noot en lijden

Niet.forgeloos befijden.

Daerom moet Hemelaerde met al dat daer op leeft,

• cs,~Met al dat daer in fweeft :

De Zee en alle dingen die haer daer in verroeren
Sijn loften Hemel voeren.

Want hy fal 't veerde Zion nae al de pijn en dmck
Herftellen in gekickt

En Iuda fal haér fteedcn,te vooren gants vervalhn,

Sien leggen in haer wallen.

Sien bouwen fien hermaecken , op datmen daer verwerf
Een feekér plaets en erf.

Al die Godts naem beminnen, diefullen daer in wooncn s

En met haer haerc Soonen.

S ft STAR-
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STAB.TËBJS B£)ECK- BE STRAFFING,

Het wroegende gcmoet, wat ift een wreede Beul ?

Te fpade ; vind men trooft, noch hulp, nochheyl, nochheul.
J
t Verwecke een yder dan zich felven wel te quijten,

In deugdes baen te gaen 3 noyt vruchteloos tijdt verflijten.



Stichtelijcke Rijmen.

KLAGIE
Van

JAN JANSZ. STARTER,
Gedaen, als uyt het Graf, over fijn dertel, en ontuchtig Lied-boeck

Op De Wiise: lek vrij de op een rijt een foer Mcnnifte Zcc.

3*f

Hier leg icfe nu in't Graf,die mee mijn geyle d ichten,

En fieltfche liedtjens plag gantfeh Neaarlanc t'ont-

ftichteri,

Hierlegh ick nu intGraf,der wormen fpijs en fpel,

En waght den jongden dag> die my voor 't oordeel ftel.

2. Godt wil genadelijck de zonden my vergheven,

Die ick en groot en veel, op aerden heb bedreven.

Wantfoo hy vonnis fïrijekt nadat ick heb mifdacn,

Hoe fal ick eeniglïnshethelfche vier ontgaen ?

" ; . Foey my dat ick mij n Pen en wel befpraeckte reden,

Den Duy vel heb' geleent tot ftij ving van qua zeden,

En recht ofniet genoegh verijdelt waer de jeught:

Heb geyle vrijery geleert in plaets van deught.

4- Wat feg ick vrijery ! och waer 't daer by gebleven,

En had mijn fnoode hant noyt arger iets gefchreven

!

Maer laes ! mijn dertelheyt, dat alder-meelt my druckt,

Heeft na, tot guytery en ontucht my verruckt.

j. Sogaet het. Niemand is van ftondenaen de quaetfte:

Maer ismen 't nietterftont, men wort het wel in 'tlaetite,

Wanneermenhem, die ons by trappen fchalck beflrijt,

(Den Kclfchen vyand) niet terftondt de weg af-fnijt.

6. Van geyle vryerij ben ick dan voort getreden
Totrieltfche Guyterij en tot oneerlijck-heden -,

Soo datterin mijn boeck verfcheyde liedtjens ftaen,

Die d'ontucht eens Boi deels by na te boven gaen.

7. Gy maegden,die de naem van eerbaer gaern foudt

dragen.

Laet dit oneerbaer Boeck u nimmer-meer behagen.
Denckt, als ghy dat maer metu teere hand aenraeckt.

Dat ghy daer med' genoeg u eerbaerheyt verfaeckt.

8. En gy die door veiflant en lang verfoeck van jaeren

U onervaeren jeugt voor onheyl moetbewaeren,
Onthout haer doch vooral dit boeck ! want boofe reen»

Gelijck d'Apoftel feyt, bederven goede zeen.

9. Wiltu Godt-viuchtighuys van defeblaem bevryeiij

Dat ghy daer lij den fout bordeelfche fielteryen.

Denckt vry,'als in 11 huys dit boeck gevonden wort, '

Dat ghy u goede naem doet grootelijckstekort.

10. Hoemeyntgy dat degeen, die fucht totvroomheyc
dragen,

Uvt u onachtiaemheyt niet fcheppen groot mishagen ?

Als ghy u jonge jeugt, foobuygelijcktotquaet,

S f IM
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afpij.

J.J-4-

Irt plaets van 'theyllg woort, die vuylheytlefen laet.

1 1 .Ghy overheyt die 't fwaert gekregen hebt in handen,

Om felfs door fchrick en ftraf te weeren uyt u landen

Godlooshevdt, fchendery, onkuysheyt en al 't quaet.

Dat een verdurve ziel door ilinime luftbegaet. >

ï i. Wilt dit pncerfijck boeck,een peft der jonge lieden,

Voor al niet laten toe, daer ghy hebt te gebieden.

Stelt fware boeten in voor die verkoopt en prent

Ofdit, of cenigboeck, dat goede zecden fchenr. .

1 3 .Daer wort weimeenig boeck tijranniglijck verboden,

En lukken fmet moet zijn van u met eriift gevloden :

Maer oock wort meenig boeck godtloofelijck gedooght,

F.n lukken fmet ghy oock met recht wel vlieden mooght.

14. 'Auguftiis heeft we! eer Ovidium verdreven,

Omdat hy had te geyl, dg minne-kunft befchreven :

^iet toe dat u', die lijdt foo mcenig vuyl gedicht,

Dces Hcvden niet verdoem' in 't algemeen gericht.

i s. Gy oock wie dat gy zijt,die Chrifti vokkwilt wefen,

Denckt niet dat u dit boeck geoorlooft fy te lefen

!

Want ghy moet heylig zijn, en d'heyligen betaemt,

Dat geen oneerlij ckheyt zy onder haer genaemt.

Derde Deel.

ié. Ghy moet in 't fuyver licht een heylig leven leydcn,

Wilt ghy niet zij n van hem, die 't licht is af-gefcheyden. ,|'£

O, die onheyhg leeft, wilt u verderfontvlien :

Want fonderheyligheyc en fal God niemand fieti. Dtu.

EYNDE.

GOet-gunftige Leefer: datlan Ianfz Sterter alleen

klaegt over fijn Liedt-bocck, en gefchiet niet, als of
daer geen meer en waeren van geüjcke ftoffe ("och daer
zijnder al veel meer, gelijck hy in dit gedicht felfs te ken-
nen geeft m de aenlpraecke tot de Overheyt in 'ttwaelfdc

ende veertiende veers,) macr hyklaegt over't fijne in 't be-'

fonder, om dat hem datin 't byfonder meelte aengaet,ende

om dat het felve al Jergemeenite is, ende meeft over al ge-;

vonden wert, oock felfs dick-wils in leer treffelij cke ende
('twelck te beklagen is) anderfins Godt-viuchtigehuyf-
gefinnen. DeLiedtjcns aen te wijfen, daar in dit gedicht

voornamelijck op gefien wort, acht ick ende onnoodigx
dewijl fv veel en niet dan teveel bekent zijnjenonbehoor-
lijck, dewijl fy al te fchanqelijck fijn.

S.E GI-
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A,

jt}tbbelen tot $epl en SDcugbe.

AYmy! wat plagen &c.
Als een Herder fijne fchapen &rc.

/ftoe-bedaet ber üeeOtüeerbigen onbcr
'tj3teuuieli)ciüonbt.

Al wie God-faliglijck na Cbrifli Wil wil leven,

«ïeitnootixg.

Al 't oudten 't felf ; altijdt legt ghy van goed,

£>rfjabeln'cö!iept öcr ualfcïien tongen.

Als de hooge noodt, bv tijden,

Alder-lieffelijckite Liefde ware Ziels verheugenis,

Alleen niet 't kruys.van Godes Sone,

Al die woont in 's Hemels Throonen,

3De 23?oeberlürne €cn-Ö£at1)t.

Ay ! fieteens, hoe bequaem is 't,

Alle ghy volcken onder de Woleken

.

B.

Benaude menfeh, die, by 't vecl-vuldig lijden, 3 s

^cÖtlberrtonfl ^traf-tpmen. ofte 3;

uoleIcncï)UiS.

lieeld-rijcke Schilderhant &c. ï 1 j

15

80

Si

84

91

«S4

191
2S0

18 +

jfeocbiging tot 33eugbe,
De foete Meere-minne,
Dusaen-ving ick vaft met vreugden,

De.Kroon is met foo waerd en foet,

Dit lang (door fieckt vertraegt ) &c.

9
20

3*

3Deugbe-Iöofi>ptg <£ïïenbt.

De menfeh, door al fijn leven, jj
De menfeh in 't quacd door qua' gewoont &c. 7

1

Be menfeh, die, niet in 't quade gants verfopen, 7 r

De menfeh wiens hert gehjek een vruchtbaer &x. 71

Die 't al, met reden, cyfcht, &c. 74
De Geeft en kan in kruys niet ongevoelijck wefen; 83

«fijobbeUjr&ontfaglj.

Doe IfraeJ, na Veel Havens, uyt Egvptcn fchied, 87

Dees groote woorden fprack Ifraéls Macht Sec. ioy

19an bol-macr&tc Hiegering.

Daer wordt gereden-fift, hoe-danig hcerfchappy, 1 10

3Dengbgmtbbel-uabt,
Die door des Wcrelrs weefle baeren, i}6

't Hafban llieföe.

De Liefde, vöort-gebiacht &c. 1 JI

üaeb tegen 'utooat.

Door eygen-liefdesop-geweck, 197
3)bolelenc!)i^,ofi3eelben-|lraf,

Dichter, die de blinde Werelt, 2'
I 1

«©obtbctoiaecü.
De Vyandt mach te velde zijn : 240
De Heere fit wel hooch, &c, 244

De menfehen die een Godtheyt noemen Sec, 2?i

Doet my wel en laet my leven, ,&:c. 26 Ï

Doet gena, fiet my met oogen, &c. 267

Doet my, Heer, na u beloften. , 268

Daer en is nietin mijn leven, &c. 277

De Een-dracht door Godi Geeft. 287



Hegifteis

69

137

243
268

Itëelöoen cntyoIijcB 3tjn.

Eer c»hv,Vrient van hier vertreckt, 3J

«foetonfeïtoop-man. ofBanöetojareijer*
falttngefgn0feïf«s.

Een Koop-man, dia het e'el-gefteent beminden,

^peïg mate,
Elck heeft fijn by-fonder drijven

;

Een dorftig Hert dat voor de honden vliet,

Eens heb ick een woord gefproken.Heer,

G.

•©ooj-tiemeng .BeKtacIjttng.

Gy klaegt dat ghy al- tijdt, verwonnen woi d Sier' 3 2

«©ngeltjcKe (lanbtöcr ©?oomen en «©oö-Ioofen.
Geluckig wiens gemoed noch Goddeloos &:c. 43

<©nöoobeItjf&en ©ooöt.
Gelijck de Salamand'rin't vuvr kan fweven, 115

*©eugD-füeceeqsocg-ounc&t. ,

Gy vraegt my ofick felfs beleef &c. 190
Ghy diêde Liefd onmog'lijck achtte xijn, 160

Htjöfaemï}ep&t$ <£tinnering.

Ghy die denaem van C haften draegt, 162

CöJtfteltjcBe toenfclj.

Go'ewenfch, go'e wenft: 201

«©eurilligïie $atientte.
Getrouwe Herten, die nu lijd, 233
God is een rechte Richter, 141

viftoiïa viétus, 39en toacen 5egm 45oög»
Ghy Goddelijck Gedacht, &c. aJJ

Ghy Knechten, die den dienft des Heeren Sec.

Geluckig boven maten ;

God die my plach te trooften &c.

Geeft lofen danck &c.
Godtdieick mijn richtermaeck.

H.
<©nnutt' en fcöaöelrjcïien atïiept.

Hou op die geyl gedicht ofminne-klachten &C.
üicöt-fnoerber begeerten.

Heyl-gierigmenfch, wiens grondts gedachten

<J5o5faIttJjept!ögenoegfaemöept,
Heeft yemand, door geftadig draven,

Het beft heb ick verkoren,

Hoor na my, en merek ghy Volcken, ,

ilepiuptonïjepl.
Hoe ongelijckenlot,

Heylige ftemmen.

Hier tuftchen, foo ghv lijden moet,

't ^Uoaert in fijn nlaetfe. Ofvan tweederley

£eetfcfien.
Hoogheyts minnaer, die 't aght voor lij 'en

%uft om ontbonben te fijn,

Hoe lang, ach Heer ! Sec.

Hoe fal doch de Ieugt, &c-
Heer, u Woord is onbeweeglijck, 8zc.

Heer u Woord is mijn lantaerne, 8f c.

Heer, mijn God, ghy zijt rechtvaerdig,

Heer, tot u, wanneer de finnen, &cc.

Hertgrondelijcke min draeg ick in mijn gemoet,

Hier leg ick nu in 't graf.

Help help ach Godt> &c.* '

Ick

27*
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31 +
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170
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273
27O
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Legifter.

i.

Ick hoor Trompetten klincken j

In des beminden lof,

Is 't hoop van aerdfeh gemack ofheyl

Is 'r om u vryicheyd gedaen :

IsGods-dienftvryheyd uwie wenfeh:

Ick fend en fal altijt tot Godt mijn ftemme fenden,

Ick roep tot u geftadig, Godt,

Ick befloot in mijn gedachten,

K:

'K wordt t'onrecht vervolgt van Vorften -, <+

L.

Cftjiftelijcfce «©nfonbtgljept.
Xicht werden in den menfehdoor quadere'en

Licht kan u 't Vleefch veel uyt-vJucht dichten :

Leert my Heer, leert my de wegen &c.
Laet u in gedachten komen u verbondt.

Looft Godt den Heer :

Looft mijn ziel den Heer

M.

«©olingjs «gpnbe.
Mijnen geeft voel ick my dringen,

©ooj-fcfiabubimg ban 't iBijcB Cfijtftt

,

Mijn hert ontvonckt: &c-

f
<©m&eermgbeg#ertjs-bebieging,.

Moetm' in alles fich verfaken.

<©otmoebtgfiepfê Hof>
Maeck, mijn fnaren, een geklanck,

79

i<5;r

\66
16 f)

24?
246
247

174

129
186

267

2 75

314

18

103

IJl

173

I7S

208

27*

299

Menfche wilt ghy feker gaen,

ïïM-rymenjï 3© et.

Mijn Vriend die van my eyfcht,

Mocht mijn klakte tot n komen,

<©obt/ Ifconöerlrjcö/ jBatfitig/ <H5oet.
Mijn Geeft, die fwanger zijt van Godes loft

Mijn Godt, mijn Godt, wat ifler

Mijn hert als 'thert der dwafen.

N.

<©ebeb ïntegenbjoojbig ei? toe-Bom fleltjcB Htjben.
Na-dien het Bitter gaet voor 't Soet ; gi

^oot-Croofï.
Nu treurt mijn Ziel in defen droeven ftandt,

Noyt en heb ick af-geweken Sec.

Noch op mijn lans Sec.

Nu alle menfehen fwijgen,

O.

Hof ban 33eugbe.
O Deugd, ghyzijtfoofchoone&c.

'dTuüclijfu loon ban quaeb en gocb boen.
O Rufte-loofen llaep, Daer de arme menfehin leyt,

O Grootheyt van Gods Liefd' [Sec.

«©ngenifligfteptg «©ojfpjong,
Onbeftendig droef getuoedt,

Ontfteltu hert daer over niet,

O Werek die ons hert

S.

^et «©ob-Ioofen metigfierj't,

Sy hebben my (foo fegge Ifraêl, &c. "
?7

T t 3J00Ö-
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31ootifcIjeï»lt}tfc9ap.

Salise ure vruchtbaer van verblijden,

2ten-meic&tng Deg ^ootiï.

'S menfchen fterven, in fich felven,

Sy dien het hooch gebiedt op Aerden is gegeven,

Sietrny aen, vol van ellenden, &c.
jBap-Hteot,

Staet op mijn Bruyt, &c.

Soo Godts bevel u niet beweegt.

Soo Godt maer eens fijn hooft.

T.

2lmiiecï)ting$i <©p-ntêrcfcmg>

'T hert is my benout, Benout (helaes ! )

'T Geloof allencken kleynder

'T Wapen dat ghv aen moet hebben,

Cf)itfleïgr6c ïtlagte.

Traen, oogen traen, en wordfonteynen

Beklag oüet D'poele 3©eet-en €er-Iu(l»

Ter-wijl men hiervan alles foeckt te weten,

CDjtfitInc6e Blijtfcftap.

Tot vrolijck leven, word hy gedreven,

€f)£tftêltjc&e «JÊelatenftept..

T en is niet al-tijdt van vreuchde, dat men fingt

:

'Tzywat de Werelt poogt,

'T hert, verflauwt, onluftig, quellijck,

'T hert, geprangt, verlangt nahulpe,

'T is niet dat ghy de Een-dracht prijft,

Tot u verhef ick mijn geficht

'T bouwen dat de bouwers bouwen.

RegÜler.'

96

ïoo

*73

191

254

315

11

22

18

44

V.

Van te ftrijden wil ick fingen,

«kua' öeÊemngg onru|i.
Verlies van heyl komtuyt de fondt

;

Uwe Wetten, draeg ick liefde ;

Uwe Wet, daer ghy de menfchen uwen wille Sec.
Verblijt maer een geringe tijt.

Verfchijnt Heer alderhoogfte Godt.

W.

Waer-om was het, 6 mijn Ziele.

'sü©erriDj3goeIl)tpt.
Werelt, met uw' fchijn,En vermomde dingen.

19an t Haetfte «©ojoeel.
Wanneer de groote dag, die eens moetznn,

'Coe-betlaet öetmfttbeerDtgen onoer
't <©uDc tjcröonöt.

Wat winden dat'er ruyfchen, &c.
Wat heeft ons hert een vreugd' ontfangen

Ïta|iijbtng0 ^altcfjepöt.
Wel aen, ó alle vroomen, &c.

149

271
30 z.u
at

60

66

79
97

107
Bjcugöcenroutn'taf-llerbenöcrïIccötbÊerDigen.
Waer toe, mijn Ziel, waer toe gefteent? 116

Bitt jsieutog onoecöe ^onne*
Wat is 't onvernoegde menfeh

,

Üooötge ftofJen-befinning..
Wie fich ter hooger Schole geeft

«©tta'e Coeber-Iaetg 25eïijotïj.
Waer-om maeckt fich menig moe,

111

l-i

13a

$0QÖ-



^oot-faetïttlrjr&e Uiatgti
Wanneer het hert nu klaervan fonden&c.
Ware Ootrrbed meeft gebaert

©öoj-fttöttge een-tiouDtcIjept,

Waer alle-fins, d' Een-voudigheyt

Ctetaetoei* ©joutoen.
Wat ciert ghy Chriften-vrouwen,

VVat roemt ghy, trotfe Dwinge-landt,

Wilt my die ghy hebt gefchapen &c.
Waer-om is 't dat ick u Wetten &c.

JEapfcljen jifêajgen-fïonö.

Wat is deMeefter wijs en goedt,

egitó

Vaer heel de VVerelt goet 8icl

Vievan demenfchen, Heere,

'VeentNederlant, weent : uwefchandefj
'Vat refter noch te feggen

Vaer Godt ons niet ontrent geweeft.

134
176

19+

101

269
270

Z.

Wiftm ingang tn 't fifjtfe 4&oö&
jt ghy in angft en fchroomen,

3Den t.iüettot 43ot>$t ÏDct»
Jigjin en na dit leven,

2SS
291
30S
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